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วันจันทร์ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นายจักร์กฤษณ์ นนท์จีรพัส 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เรื่องที่บรรยาย เทคนิคการท างานให้ประสบความส าเร็จ 

 

การเป็นข้าราชการที่ด ี
 4 ต้อง เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  

1.  ต้องมีความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง 
2. ต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจในงาน ในเพื่อนร่วมงาน ในการรักษาระเบียบ    แบบ

แผน ความดีงามและความถูกต้อง ทุกอย่างในแผ่นดิน 
3.  ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจและค าพูด 
4. ต้องส ารวจความบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ แล้วปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้

เจริญงอกงามท าความเสียหายให้แก่การกระท า ความคิดและการงาน 
การเป็นข้าราชการมืออาชีพ 
 6 หลัก การเป็นข้าราชการมืออาชีพ 

1. มีความรู้อย่างแท้จริงในการงานที่ท า 
2. ใช้ความรู้อย่างเหมาะสม 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
4. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดี 
5. รู้ภาษาท่ีสอง 
6. เป็นนักประสานประโยชน์ 

เปูาหมายของระบบราชการ 
 3 เปูาหมายของระบบราชการ 

1. ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ 
2. ถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย 
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หลักคุณธรรมที่ใช้ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
  อิทธิบาท 4  

1. ฉันทะ คือ ความพอใจ รักใคร่ 
2. วิริยะ คือ ความอุตสาหะ 
3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ 
4. วิมังสา คือ การพิจารณา ใคร่คราญ ทบทวนในเหตุผล 

 มรรค 8  
1. สัมมาทิฏฐิ    2. สัมมาสังกัปปะ  
3.  สัมมาวาจา    4. สัมมากัมมันตะ  
5. สัมมาอาชีวะ    6. สัมมาวายะมะ  
7. สัมมาสติ    8. สัมมาสมาธิ  

 พลอดรัก  
1. พ คือ พัฒนาตนเอง   2. ล คือ หลากหลายทักษะ  
3.   อ คือ อดทน    4. ด คือ ดึงดูด  
5.   ร คือ รักงานที่ท า   6. ก คือ การจัดการเป็นเลิศ  
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วันจันทร์ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นายประสงค์ คุ้มครองสุข 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่องที่บรรยาย แนวทางการปฏิบัติราชการ ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

ไทยแลนด4์.0 คืออะไร ? 
“ไทยแลนด์4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒน า

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ้

เพ่ือให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็ น
ล าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 

“ประเทศไทย 1.0” การด ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่
พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น 

“ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น
การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

“ประเทศไทย 3.0” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 
2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างประเทศ เพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันท าให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปาน
กลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ. 2500 - 2536 เศรษฐกิจของ
ไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7 – 8 % ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ. 2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 - 4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ ‘ความเหลื่อมล้ าด้านความร่ ารวย ’ 
อีกต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ ‘ความไม่สมดุลในการพัฒนา ’ ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละที่ท าให้รัฐบาลต้องหันมา
ใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพ่ือให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 
4.0ให้ได้ใน 3 - 5 ปีนี้ 

จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเปูาหมายให้เกิดผลการ
พัฒนาภายใน 5 - 6 ปีนี้คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เช่น 
สหรัฐอเมริกา  “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ
ประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy 
ไทยแลนด์4.0 มีลักษณะอย่างไร ? 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์ ” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม ” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ( Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ ( Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
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SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 
Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ 
High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ  ซ่ึง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา  ๔    

 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล  หรือสิ่งใดๆ  ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ  และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟูม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
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“ข้อมูลข่าวสารของราชการ ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน 
 “หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการท างาน  บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้  เช่น  ลายพิมพ์นิ้วมือ  แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

มาตรา  ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา 
  (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
  (๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
  (๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
  (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา  ๙  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
  (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 
  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
  (๔) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน 
  (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
  (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ 
  (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา  ๑๑   นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือท่ีจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือท่ีมีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล
ข่าวสารอื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร  เว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวนมาก
หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

มาตรา  ๑๔   ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะ
เปิดเผยมิได้ 



 
๕ 

 

มาตรา  ๑๕  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  
ประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ   และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

 (๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้  ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟูองคดี  การปูองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรือ
การรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

 (๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  แต่
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือ
ค าแนะน าภายในดังกล่าว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
 (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วน

บุคคลโดยไม่สมควร 
 (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา

โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
 (๗) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา  
มาตรา  ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้

หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 
มาตรา ๘  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอจะต้องตรวจสอบค าขอ และ

รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสาร
หรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอ ลงนามไว้ในบันทึกนั้น  
 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน  
 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ตามที่ระบุในคู่มือ
ส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน ตามท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าที่แนะน าหรือตามท่ีปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติมอ่ืนใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค าขอหรือ
ความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิด
จากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ผู้
อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดย
ไม่ชักช้า 

มาตรา ๙  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามท่ีปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย 



 
๖ 

 

 ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นค าขอใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ยื่นค าขอ
จะต้องยื่นค าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว  
 มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  
 เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
 

 
 
 
 

 

  XX  XXXXXX  XXXX 
 

เร่ือง   …………………………………………………. 

เรียน   ………………………………………………… 
 

อ้างถึง   ………………………………………………. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ……………………………………… 
 

 (ข้อความ)…..……….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

 จึงเรียนมาเพื่อ………………………………………………………………… 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

 (………….………………..……) 
 .................................................. 

ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
โทร. …………………………….. 

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐ 

๑ 

๓ บรรทัด 

ที่  ฉช ๐๐๑๗.๓/……. 

ด่วนที่สุด 
ลับ 

ต าแหน่ง หรือ ช่ือบุคคล 

ส่วนที่เป็นสาเหตุ 

ส่วนความประสงค์ 

ส่วนสรุปความ 

๑.๕ บรรทัด 

ลับ 

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) ๒ 

๓ 
๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

 ๑๐ 

 ๑๑ 
 ๑๒ 

 ๑๓ 

๑.๕ บรรทัด 

๑.๕ บรรทัด 

    ๑.๕ บรรทัด 

    ๑.๕ บรรทัด 

   ๑.๕ บรรทัด 

   ๑.๕ บรรทัด 

   ๑.๕ บรรทัด 



 
๗ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ.........................................................................  โทร…………..…

โทรสาร…………….. 

ที่  ………../……….                        วันที่   ………………….…… 
เร่ือง     ..………………………………………………………………… ………………………………… 
 

เรียน       ………………………………………………….. 
 

 (ข้อความ)……………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….………………………………………………………                                                       
 

 ...…………………………………….………………………………………………………                                              

…...…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….………………………………………………………  
                                                         

 จึงเรียนมาเพื่อ…………………………………………………………………….. 
 
 
 (…………………..………..) 
 …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ด่วนที่สุด 

ลับ 

ต าแหน่ง หรือ ช่ือบุคคล 

ส่วนที่เป็นสาเหต ุ

ส่วนความประสงค ์

ส่วนสรุปความ 

ลับ 

๓ บรรทัด 

๑.๕ บรรทัด 

๑.๕ บรรทัด 

๑.๕  บรรทัด 



 
๘ 

 

วันอังคารที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นายชวดล เที่ยงแท ้

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่องที่บรรยาย การประชุมสภากับการพัฒนาท้องถิ่น 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และ

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
 สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระท ามิได้ 
 กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง 

หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรี
ให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๒๕ เมื่อเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่อาจท าค าร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัย
วิสามัญได้  

 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าค าร้องขอให้
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีก าหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน 

มาตรา ๒๗  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราวต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม 



 
๙ 

 

มาตรา ๓๕/๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา ๓๙/๑ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ดังต่อไปนี้  
  (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
  (๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  (๓)  สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๔)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (๕)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (๖)  อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
  (๗)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  (๘)  จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)                 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒๕ เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม 

ข้อ ๓๓  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้  ตรวจสอบแล้วขึ้น



 
๑๐ 

 

อย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น  

ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่างคือ  
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น  
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้า
วันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่า
แปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภาท้องถ่ินได้ โดยให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ 
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ

อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ 
วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติ  

ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยู่นั้น ถ้าประธานสภาท้องถิ่นยืนขึ้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ก าลังอภิปรายหรือจะ
ขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้ แล้วนั่งลงทันที และสมาชิกสภาท้องถิ่นท้ังหลายซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้น
ต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามท่ีประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 

ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน 
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนลับ ให้

ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วย
หรือไม่ก็ได้  

ข้อ ๘๗  กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 



 
๑๑ 

 

ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียวการตั้งกระทู้
ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือท่ีตกไป 
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ํากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เพ่ือให้ออกความเห็น 
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
(๘) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ 

 ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามท่ัวไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็น
ค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ ๙๗  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระทู้ถามแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่า
ได้ถอนกระทู้ถามนั้น 

ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้งเว้นแต่จะขอ

ซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการ

อภิปราย 
ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเม่ือเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกับ

ประโยชน์ส าคัญของทางราชการ ในกรณีท่ีไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ ๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

วันอังคารที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นายนิวัตร์ ประเสริฐพันธ ์

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่องที่บรรยาย บทบาทท้องถิ่นกับการศึกษา 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  มาตรา ๕๔  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)                             
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว  องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิใ นการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

มาตรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 

มาตรา ๕๘  (๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กร  
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒] 

มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๗ (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๖) การจัดการศึกษา 

(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑๑)  จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 



 
๑๓ 

 

วันพุธที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นางนัยนา แก้วศร ี

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
เรื่องที่บรรยาย การจัดท าแผนและงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้ อปท. ได้แก่ อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา อบต. ยกเว้น กทม. ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. แผนพัฒนา 
 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ อปท. ที่ก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของ อปท. ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 
 “แผนพัฒนา” คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ อปท. ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ก าหนด ให้ปลัดกระทรวงรักษาการตาม
ระเบียบและมีอ านาจตีความและวินิจฉัยการปฏิบัติตามระเบียบ และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบได้ 
 - ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ก าหนดว่า การจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อ านาจตามข้อ 6 ของระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2548 
ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ตามหนังสือ  มท. ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
 - การก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ของ มท. เป็นการก าหนดเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรา 53/1 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 19 วรรค
ท้ายแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และนโยบายของ 
คสช. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ขั้นแรก “การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด” 

 2. อปท. น ากรอบยุทธศาสตร์ฯ ไปเป็นแนวทางในการจัดท า ทบทวน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม “แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ อปท. 
 3. อปท. น าข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ. , กชค.2ค) แผนชุมชน มาวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือเป็นข้อมูลการ
จัดท าแผนพัฒนา 
 4. อปท.จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ และจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการที่เสนอ 

5. อปท.จัดท าแผนพัฒนา ของแต่ละ อปท. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  
 6. อปท.น าโครงการของแผนปีแรก ไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายเงินสะสม 
การขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การของบพัฒนาจังหวัด 



 
๑๔ 

 

 7. ให้ ผวจ./นายอ าเภอ ก ากับดูแล อปท.ในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพ่ิมเติม การจ่ายเงินสะสม การขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้ถือเป็นสาระส าคัญท่ีต้องพิจารณา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 

“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย แสดงในรูป
ตัวเลขจ านวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 

“แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่  30 กันยายน ของปี
ถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ 
  (1) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 
   (ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

(ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
   (ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค 
   (จ) หมวดเงินอุดหนุน 

(ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น 
  (2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป  ตามท่ี

กรมการปกครองก าหนด 
ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจ าแนกเป็น 
  (1) หมวดภาษีอากร 
  (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
  (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  (4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
  (5) หมวดเงินอุดหนุน 
  (6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้า

หน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการ
การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

 ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น 
แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 



 
๑๕ 

 

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติ

ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า

ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 32  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้

ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ

ที่จะให้เงินอุดหนุน 
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้

น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม  ทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู้ 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกิน
อัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ไม่เกินร้อยละสิบ (เกินร้อยละสิบไม่เกินร้อยละยี่สิบเสนอผู้ว่า) 
(๒) เทศบาลนคร    ไม่เกินร้อยละสอง 
(๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  ไม่เกินร้อยละสาม 
(๔) องค์การบริหารส่วนต าบล   ไม่เกินร้อยละห้า 

 ข้อ ๘ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการภายใต้ 
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดของ
กิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ยกเว้นกรณี 
ตามข้อ ๗ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
 
 



 
๑๖ 

 

วันพุธที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นางอรสา สุริยมงคล 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
เรื่องที่บรรยาย เบิกจ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้อง และ สิทธิสวัสดิการที่ควรรู ้

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค ์การบริหารส ่วน
ต าบล และองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง รวมทั้งกิจการพาณิชย ์ขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นด้วย 

“ผู้เบิก” หมายความว ่า หน่วยงานที่ได ้รับงบประมาณทั่วไปและงบประมาณเฉพาะการรวมทั้งเงินนอก
งบประมาณด้วย 

 “หน่วยงานคลัง” หมายความว ่า หน่วยงานที่มีหน้าที่เก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจ ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบนี้ 
  “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพัน
แล้ว 

“เงินรายรับ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับไว ้เป็นกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม 

“รายงานสถานะการเงินประจ าวัน” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและจ่ายในแต่ละวันรวมถึงยอดเงินที่
ฝากธนาคารและคลังจังหวัดด้วย 

“แผนการใช ้จ่ายเงิน” หมายความว ่า แผนแสดงรายละเอียดการใช ้จ่ายเงินของหน ่วยงาน ผู้เบิกในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลัง ทุกระยะสามเดือน 
 “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

การรับเงิน 
ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชี  และทะเบียนต ่างๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

ข้อ ๗ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้น าส ่งเป็นเงินรายได ้ทั้งสิ้น ห้าม
มิให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๓ ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นป ีให้หัวหน้าหน ่วยงานที่รับใบเสร็ จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงินแจ้ ้งให้หัวหน้าหน ่วย

งานคลังทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขท่ีใด  และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้ว
เล ่มใด เลขที่ใดถึงเลขท่ีใด อย ่างช้า ไม่เกินวันที่สามสิบเอ็ ดตุลาคมของป ีถัดไป และให้ หัวหน้าหน ่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๑๘ ใบเสร็จรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข เพ่ิมเติม จ านวนเงินหรือชื่อผู ้ช าระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับ
ใดลงรายการรับเงินผิดพลาดก็ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวน แล้วให้ผู ้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับการ
ขีดฆ่านั้นไว้ด้วย หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ และให ้ติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล ่ม แล้วออก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ 



 
๑๗ 

 

ข้อ ๒๒  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต ่งตั้งคณะกรรมการเก็ บรักษาเงินไว ้ ณ ส านักงานอย ่างน้อยสามคนใน
จ านวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็ บรักษาเงินอื่นอีกอย ่างน้อย
สองคน 

ข้อ ๓๔  เงินรายรับขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นท่ีเก็บรักษาไว้ตามข้อ ๒๐ ให้น าฝากธนาคารทั้ง
จ านวน ภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม ่ทันให้ น าฝากตู้นิรภัย และวันรุ ่งขึ้น หรือวันท าการถัดไป ให ้น าฝาก
ธนาคารทั้งจ านวน 

ข้อ ๓๗ การถอนเงินฝากธนาคารขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น หรือหน ่วยงานที่ได ้แยกไปท าการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอ านาจลงนาม
สั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน ในจ านวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นลงนาม
สั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง และให ้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให ้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ด ารงต าแหน ่งไม่ต่ าากว ่า
หัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน และให้ มอบหมายพนักงานท้องถิ่นตั้งแต ่ระดับสามหรือเทียบเท ่าขึ้นไปเพิ่มอีกหนึ่ง
คนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน 

ข้อ ๔๐ การเบิกเงินขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น ให้หน ่วยงานผู้ เบิกขอเบิกกับหน ่วยงานคลัง โดยให้
หัวหน้าหน ่วยงานผู้ เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบท่ีกรมส ่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
ก าหนด 
  

ข้อ ๔๗ การซื้อ เช ่าทรัพย ์สิน หรือจ้างท าของ ให ้หน่วยงานผู้ เบิกรีบด าเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็ว
อย่าางช้าไม่เกนิห้าวัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง 

ข้อ ๔๘ เว้นแต่กรณีท่ีก าหนดไว ้ในข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ การเบิกเงินเพ่ือจ ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย ์สินหรือจ้าง
ท าของ ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

(๑) สัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างท าของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ เช่น หลักฐาน 
การสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง 

(๒) ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงาน 
(๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน 

 เอกสารหลักฐานดังกล่าวจะใช้ภาพถ่ายหรือส าเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองกได้ 
 ข้อ ๖๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา 

ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย ์สินหรือจ้างท าของ ในกรณีท่ีไม ่มีเหตุทักท้วง ให ้
ด าเนินการให้เสร็จภายในสามวันท าการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทักท้วงให้ด าเนินการให ้เสร็จภายใน
สามวันท าการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว 

ข้อ ๖๗  องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นจะจ ่ายเงินหรือก ่อหนี้ผูกพันได ้ แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

ข้อ ๗๑ การจ่ายเงินทุกกรณีถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว ้ ณ ที่จ ่าย เพ่ือน าส่ง
ราชการใด ให้ด าเนินการตามกฎหมายนั้น 

ข้อ ๗๒ เงินที่ขอเบิกจากหน่วยงานคลังเพื่อการใด ให้น าไปจ่ายไดเ้ฉพาะเพ่ือการนั้นเท ่านั้น จะน าไปจ ่าย
เพ่ือการอ่ืนไม่ได้ 

ข้อ ๗๓  การจ ่ายเงินให ้แก ่เจ้าหนี้หรือผู ้มีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะต้องมีหลักฐานการจ ่ายไว้ เพ่ือ
ประโยชน์์ในการตรวจสอบ 

ข้อ ๗๘ การจ่ายเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้ วยตนเองได ้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทน 
เมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานคลังแล้วก็ให้กระท าได้ 

 
 



 
๑๘ 

 

ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ใบส าคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ถ้าใบส าคัญคู่จ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงิน รับรองแทนก็ได้ 
(๒) ถ้าใบส าคัญคู ่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือไม ่อาจขอส าเนาใบเสร็ จรับเงินตาม  (๑) ได้ ให้ผู้

จ่ายเงินท าใบรับรองการจ ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ ์ที่ใบส าคัญคู ่จ่ายสูญหายและ ไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินนั้นได ้ พร้อมทั้งค ารับรองว ่ายังไม ่เคยน าใบส าคัญคู ่จ่ายมาเบิกจ ่ายและหลักฐานการแจ้งความ
ใบส าคัญคู่จ่ายหายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจรับแจ้ง ถ้าหากค้นพบภายหลังก็จะไม่น ามาเบิกจ ่ายอีก เสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นใบส าคัญคู่จ่ายได้  

ข้อ ๘๔ การจ ่ายเงินยืมจะจ ่ายได ้แต่เฉพาะที่ผู ้ยืมได ้ท าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่  กรมส ่งเสริมการ
ปกครองท ้องถิ่นก าหนด และผู ้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืม  แล้วเท่านั้น โดยจะต ้อง           
เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีงบประมาณเพ่ือการนั้นแล้ว 
(๒) ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง 

 ข้อ ๘๖ เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญและเงินที่เหลือจ่าย (ถ้าม)ี ภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต ่างส านักงานหรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให ้ส่งต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจ่ายเงินให ้ยืม โดยทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนหรือธนาณัติ แล้ วแต่กรณีภายในสามสิบวันนับ
จากวันที่ได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู ้ให้ยืมภายในสิบห้าวัน  นับ
จากวันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากตาม (๑) หรือ (๒) ให ้ส่งต่อองค ์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน 

ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ ่าย แล้ว ให้กัน
ยอดเงินสะสมประจ าป ีไว ้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกป ีเพ่ือเป็ นทุนส ารองเงินสะสมโดยที่ทุนส ารอง  เงินสะสมนี้ให ้
เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 

การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได ้ ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส ่วนที่เหลือมีไม ่เพียงพอ ต่อการ 
บริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมติผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๘๘ กิจการใดท่ีมีงบประมาณรายจ ่ายประจ าป ีอนุญาตให ้จ่ายได้ แล้ว แต ่ระยะสามเดือนแรกของป ี
งบประมาณ องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นไม ่สามารถจัดเก็ บรายได ้เพียงพอที่จะด าเนินการตามงบประมาณ องค ์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 
 กรณีท่ีองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค ์ ให้ไป
ด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่ยกเว้นงบลงทุน แต ่ยังมิได้ รับเงิน หากมีความจ าเป ็นต้องใช้จ ่ายเงินก่อน องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมาณ  ดังกล่าวแล้วให้บันทึก
บัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๙๓ ให้หน ่วยงานคลังจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามแบบที่กรมส ่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
ก าหนด และให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบจังหวัด เป ็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง พรอ้มทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้า าวันนับแต ่วันที่ได้ท า
การตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2557 

“การรักษาพยาบาล ” หมายความว่า  การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรง แก่ผู้มีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟ้ืนฟู  สมรรถภาพ ที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพและการด ารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค
เพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม  และให้หมายความรวมถึงการรักษาพยาบาลตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

“ค่ารักษาพยาบาล ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ประกอบด้วย 

1. ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
2. ค่าอวัยวะเทียม 
3. ค่าบริการทางแพทย์ 
4. ค่าห้องและค่าอาหาร 
5. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 

“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า 
(๑) สถานพยาบาลของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล 
(๒) สถานพยาบาลของ อปท. ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งของ อปท. แต่ละประเภท 
(๓) สถานพยาบาลอื่นตามท่ี มท. ประกาศก าหนด 

“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า 
(๑) พนง. ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง 
(๒) ผู้ได้ รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๓) นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต. 

 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า 
(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคน

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม 

(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
(๓) บิดาหรือมารดา ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

 “การขอใช้สิทธิ” ให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารหลักฐานการมีสิทธิของตนเอง และบุคคลในครอบครัวของตนต่อ 
อปท. เจ้าสังกัด พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูล  ทั้งนี้ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ในกรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นไว้ให้ผู้มีสิทธิ  
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วย 

“สถานพยาบาลที่ใช้สิทธิ ” ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ส าหรับตนเอง
หรือบุคคลในครอบครัวของตน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ปุวยนอกหรือผู้ปุวยใน 
(๒) สถานพยาบาลของเอกชน ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ มท. ก าหนด ประเภทผู้ปุวยใน 
(๓) สถานพยาบาลของเอกชน ที่มิใช่สถานพยาบาลตาม (๒) ประเภทผู้ปุวยในเฉพาะกรณีท่ีผู้มี

สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ปุวยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 25๔๑ 
 ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 



 
๒๐ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
เรื่องที่บรรยาย จัดซื้อสดใสห่างไกลเรือนจ า 

 

วิสัยทัศน์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
คุณธรรมน าใจ รับผิดชอบ โปร่งใส ร่วมใจปูองกันภัยทุจริต 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 
 “การจัดซื้อจัดจ้าง ” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า  แลกเปลี่ยน 

หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่

ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
“งานบริการ ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสรางอาคาร  ้ งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค 
หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร ” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  ซ่ึง
สร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา  ไฟฟูา หรือ
สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  ได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 



 
๒๑ 

 

 
 

 
 

วิธีสอบราคา ใช้เฉพาะในที่ท่ีไม่มีอินเตอร์เน็ต และปัจจุบันใช้กับเงินสะสม โดยมีขั้นตอนคือ ให้สภาฯ เป็น
ผู้อนุมัติ แล้วให้กองช่างก าหนดแบบมายังกองพัสดุ แล้วกองพัสดุเป็นผู้ขายแบบงานก่อสร้าง แล้วเปิดซอง ได้ผู้ชนะ
ก็เรียกมาท าสัญญา ใช้เวลาตั้งแต่วันประกาศ ประมาณ 15 วันท าการ 

 

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาขึ้นอยู่กับงบประมาณ   
 - งบประมาณ เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

- งบประมาณ 5,000,000 – 10,000,000 บาท ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
- งบประมาณเกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน ๕0,000,000 บาท ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 
- งบประมาณเกิน ๕0,000,000 บาท ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 
กระบวนการทั้งหมดสูงสุดใช้เวลา 35 วันท าการ 
 
 

 
 
 



 
๒๒ 

 

 

 

 



 
๒๓ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นางสมร ฉัตรสุวรรณคิร ี

ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
เรื่องที่บรรยาย การจัดท าระบบควบคุมภายใน 

 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2545  
“การตรวจสอบภายใน ” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย ์สิน การบริหารงานด ้านอื่นๆ ตลอดจนการ ตรวจสอบบัญชีการวิเคราะห ์
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น รวมทั้งการ
รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

แนวทางการตรวจสอบภายใน 
  (1) ตรวจสอบความถูกต ้องและเชื่อถือได ้ของข้อมูลและตัวเลขต ่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน ้อยตามความจ าเป ็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห ์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

  (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย ์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข ้อบัง
คับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบ การดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย ์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

  (3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให ้
การปฏิบัติงาน ตาม ( 1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ 
เพ่ือป ูองปรามมิให ้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย ์สินต ่าง ๆ ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข ้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

  (5) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให ้ค าปรึกษาแก ่ผู้บริหารท ้องถิ่นและปลัดองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

  (6) เพ่ือให ้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นบรรลุ เปูาหมายและเป ็
นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินและผู ้ตรวจสอบ ซึ่งผู ้ว่าราชการ
จังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

  (7) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต ้องมีความเป ็น 
อิสระ 
 

ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544 
“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแลฝ ุายบริหารและบุคลากรของ

หน่วยรับตรวจจัดให ้มีข้ึน เพ่ือสร ้างความม่ันใจอย ่างสมเหตุสมผลว ่า การด าเนินงานของหน ่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค ์ของการควบคุมภายในด ้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ ด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน ่
วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข ้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๕ ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ท ้ายระเบียบ
นี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยอย่างน้อย ต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 



 
๒๔ 

 

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค ์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน ่วยรับตรวจ และ ระดับ
กิจกรรม 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย ์ และจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

(๓) ความเสี่ยงที่ส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงที่ส าคัญตาม (๓) 
(๕) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล  
ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน ้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต ่อผู้ก ากับ ดูแล 

และคณะกรรมการตรวจสอบของหน ่วยรับตรวจ (ถ ้าม)ี ทุกหกสิบวัน พร ้อมทั้งส ่งส าเนาให ้ส านักงาน การตรวจ
เงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๖  ให ้ผู ้รับตรวจรายงานต ่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดิน ผู ้ก ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย ่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก ้าสิบวันนับจากวันสิ้นป ีงบประมาณหรือป ี
ปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให ้กระท าภายในสองร ้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ท าความเห็นว ่าระบบการควบคุมภายในขอ งหน ่วยรับตรวจที่ใช ้อยู ่มีมาตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรือไม่ 

(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการ
บรรลุวัตถุประสงค ์และเปูาหมายที่ก าหนด รวมทั้งข ้อมูลสรุปผลการประเมินแต ่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ประกอบด้วย 
    (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    (ข) การประเมินความเสี่ยง 
    (ค) กิจกรรมการควบคุม 
    (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (จ) การติดตามประเมินผล 
   (๓) จุดอ ่อนของระบบการควบคุมภายในพร ้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง ระบบการ
ควบคุมภายใน 

ข้อ ๗ ในกรณีหน ่วยรับตรวจไม ่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ้ ให้ขอท าความตกลงกับ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๘ ในกรณีหน ่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล ่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ ตามข ้อ 
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินโ ดยไม ่มีเหตุอันควร
คณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดินสามารถเสนอข ้อสังเกตและความเห็นพร ้อมทั้งพฤติการณ ์ของหน่วยรับตรวจนั้น
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมก ากับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี เพ่ือ
ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 

ในกรณีกระทรวงเจ ้าสังกัดหรือผู ้บังคับบัญชา หรือผู ้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของ หน่วยรับตรวจไม ่
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดิน สามารถรายงานต ่อป
ระธานรัฐสภา เพื่อแจ ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เก่ียวข ้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน ้าที่ 
และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ ่ายประจ าป ีของรัฐสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาร ่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
 



 
๒๕ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นายประนต มะอาจเลิศ 

ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
เรื่องที่บรรยาย เราจะได้อะไรจาก EEC และความรู้ด้านการผังเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น และ  

พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
EEC : EASTERN ECONOMIC CORRIDOR โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

จุดเริ่มต้นของ EEC มาจากอะไร? 
EEC : Eastern Economic Corridor หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
หรือ Eastern Seaboard ที่ด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา  
          โครงการนี้เป็นส่วนส าคัญท่ีผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ย 8% ต่อปีจนกระทั่งวิกฤติการณ์ต้มย ากุ้ง จากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง รองรับ
โรงงานกว่า 5,000 โรง การสร้างท่าเรือน้ าลึกแห่งแรกของไทยบริเวณแหลมฉบังและการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ ส่งผลให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกกลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ อาทิ ศูนย์การผลิตปิโตรเคมี
ที่มีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย และศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ “Detroit of 
the East” ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมนี้เอง ประกอบกันท าเลที่ตั้งท่ีมีความได้เปรียบในการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค รวมทั้งชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลก โครงการ EEC จึงเป็นความหวังใหม่ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
          เหตุใดเราจึงต้องให้ความส าคัญกับ EEC ในตอนนี้? 

สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการพัฒนาประเทศ ระบบ
คมนาคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ASEAN Economic Community (AEC) ที่มี
จุดมุ่งหมายผลักดัน ASEAN ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และ
แรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ท าให้บริษัทต่างชาติมีตัวเลือกในการตั้งฐานการผลิตและกระจายสินค้ามากข้ึน ซึ่งใน
ระยะต่อไปความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคจะยกระดับขึ้นอีกข้ัน ซึ่งไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เชื่อมต่อ
มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ( East-West Economic Corridor) และเชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้ากับ
ภูมิภาคแหลมทอง ( North-South Economic Corridor) ท าให้ไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคและการเป็นประตูสู่เอเชียได้ 

อย่างไรก็ตาม อีอีซีมองว่า เวียดนามจะผันตัวมาเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่ไทยต้องจับตามอง เพราะ
เวียดนามเป็นหนึ่งในเปูาหมายการลงทุนจากต่างชาติที่มีความโดดเด่น ด้วยข้อได้เปรียบด้านแรงงานจ านวนมากที่
อายุยังน้อยและค่าแรงต่ า ต าแหน่งที่ตั้งที่ติดกับจีนและเป็นประตูสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตลาดผู้บริโภคท่ียังขยายตัว
ต่อเนื่อง และนโยบายประเทศที่ชัดเจนในการก้าวขึ้นเป็น “โรงงาน” และ “ซิลิคอนวัลเลย์” ของเอเชีย 

ในขณะที่ตัวขับเคลื่อนส าคัญของไทยอย่าง Eastern Seaboard ก าลังหมดไฟ และอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ความเชี่ยวชาญก าลังตกยุค ส่งผลให้ในปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติพิจารณาย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังเวียดนาม
แล้ว หนึ่งในนั้นได้แก่ Samsung Electronics Limited LG Electronics และ Daikin Industries Limited 
ดังนั้น หากไทยไม่เร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศตั้งแต่วันนี้ มีความเป็นไปได้ว่าเวียดนามจะ
สามารถแซงหน้าไทยด้วยมูลค่า GDP ที่สูงกว่าในปี 2050 

นอกจากนี้ ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดย IMD พบว่าประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับค่อนข้างดีท่ี 28 จาก 61 ประเทศ แต่หากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมจะพบว่าไทยท า
คะแนนได้ค่อนข้างต่ า ในด้านผลิตภาพ (อันดับที่ 43) โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ 47) 
และเทคโนโลยี (อันดับที่ 42) ซึ่งรายงาน Global Competitiveness Index 2016-2017 ของ World 
Economic Forum ให้ผลการประเมินในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้าง



 
๒๖ 

 

พ้ืนฐาน และแรงงานทักษะ มีการพัฒนาช้า เมื่อเทียบกับประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็น
ปัญหาหลักในการท าธุรกิจในไทยอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือท าให้ไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลาง EEC จึงเป็นโครงการส าคัญท่ีจะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของไทย  
         เปูาหมายและมาตรการส่งเสริม EEC ของรัฐบาลมีอะไรบ้าง? 

โครงการ EEC มีเปูาหมายยกระดับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World-Class 
Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า แทนที่ Eastern Seaboard เดิม โดยคาดการณ์ว่าการ
ลงทุนใน EEC จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราว 5% ต่อปี สร้างการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ 100,000 อัตราต่อปี สร้างฐานภาษีใหม่ไม่ต่ ากว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 10 
ล้านคนต่อปี และสร้างฐานรายได้เพ่ิมไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปี 
 

พระราชบัญญัตปิูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์ โรค

ระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

มาตรา ๑๖  แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อย่างน้อยต้องมี  
สาระส าคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่งการ
ด้านต่างๆ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒)  แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือ
สิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(๔) แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 

มาตรา ๑๗ ในการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ 
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
(๕) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
เทศบาลจ านวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 
(๖) หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 



 
๒๗ 

 

วันศุกร์ที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นางเพลินพิศ คงสาคร 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
เรื่องที่บรรยาย ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน ์

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 5  ในองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดแต ่ละแห ่ง ให ้มีคณะกรรมการข ้าราชการองค ์การบริหาร ส่วน

จังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
   (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
   (2) หัวหน ้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนสามคน จากส ่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู ้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศก าหนดว ่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข ้อง ทั้งนี้ในกรณีจ าเป ็นเพื่อประโยชน ์ในการบริหารงาน
บุคคลผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
   (3) ผู ้แทนองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดสี่คน ประกอบด ้วย นายก องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดซึ่งสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
   (4) ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน  ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญในด ้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคลด้านระบบราชการด้านการบริหารการจัดการ หรือด้านอื่นท่ีจะเป็น 
ประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวน
หกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนหกคน และให ้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล ่าว ประชุมเ พ่ือ
คัดเลือกกันเองให้เหลือสี่คน 

มาตรา 13  คณะกรรมการข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดมีอ านาจหน ้าที่ก าหนดหลักเกณฑ ์และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (1) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต ้องห ้ามท่ีมีความจ าเป ็นเฉพาะส าหรับข ้าราชการองค ์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น 

 (2) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน ่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ ่ายเงินเดือน และประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 (3) ก าหนดหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขใ นการคัดเลือก การบรรจุและแต ่งตั้ง การย ้าย การโอน              
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให ้ออกจากราชการการ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

 (4) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วน
จังหวัด 

 (5) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและชี้แจง ส ่งเสริมและพัฒนาความรู ้แก่ข้าราชการองค ์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา 15 การออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งการย ้ายการโอน การรับโอน การเลื่อน ระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให ้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์หรือการ
อ่ืนใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให ้เป็นอ านาจของนายกองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ ์ที่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด แต่ส าหรับการออกค าสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข ้าราชการองค ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดก่อน 
 



 
๒๘ 

 

ประเภทต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
4. ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับต้น 
2. ระดับกลาง 
3. ระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มี 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับต้น 
2. ระดับกลาง 
3. ระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับปฏิบัติการ 
2. ระดับช านาญการ 
3. ระดับช านาญการพิเศษ 
4. ระดับเชี่ยวชาญ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับปฏิบัติงาน 
2. ระดับช านาญงาน 
3. ระดับอาวุโส 

 

ความก้าวหน้าในสายงาน 
ต าแหน่งประเภททั่วไป     ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

                                   



 
๒๙ 

 

 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ     ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปลี่ยนต าแหน่ง 

  



 
๓๐ 

 

 

 
 

ประเภทการลา 

 



 
๓๑ 

 

ประเภทการลา มี 11 ประเภท ได้แก่ 
  1. ลาปุวย (60)      2. ลาคลอดบุตร (90)  
  3. ลากิจส่วนตัว (30)     4. ลาพักผ่อน (10)  
  5. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (120) 6. ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
  7. ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 8. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

9. ลาติดตามคู่สมรส    10. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (ไม่เกิน 15 วัน)  
11. ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ไม่เกิน 12 ด.) 
การนับวันลา  

- ให้นับตามปีงบประมาณ 
- ให้นับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน  รวมเป็นวันลาด้วย เฉพาะการ

นับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการ 
   (1) เสนอและจัดส่งใบลา   (2) อนุญาตให้ลา 
   (3) ค านวณวันลา ได้แก่ วันลาปุวยตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการฯ วันลาคลอด

บุตร ,วันลาอุปสมบท/พิธีฮัจย์,วันลาไปศึกษา/อบรม , วันลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล ,วันลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์กรระหว่างประเทศ ,วันลาติตามคู่สมรสและลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

  - ส าหรับวันลาปุวยซึ่งมิใช่วันลาปุวยตาม (3) ,วันลากิจส่วนตัว , วันลาพักผ่อนและวันลาไป
ช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรให้นับเฉพาะวันท าการ 

ลาปุวย 
  1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ ในกรณี

จ าเป็นจะเสนอใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  2. การลาปุวยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  3. การลาปุวยไม่ถึง 30 วัน ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบก็ได้ 
  4. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ 60-120 วัน 
ลาคลอดบุตร 
  1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน  หรือในวันที่ลา เว้นแต่ ไม่สามารถ

ลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อลงชื่อได้แล้วให้จัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  2. ได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ 90 วัน 
  3. ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
ลากิจส่วนตัว 
  1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการ

ได้ เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอได้ ให้เสนอใบลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็นแล้ว หยุดราชการไปก่อนได้ 
  2. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน เว้นแต่ ในปีแรกที่เข้ารับราชการได้รับเงินเดือน

ระหว่างไม่เกิน 15 วัน 
  3. ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน โดยไม่ได้รับเงินเดือน 
ลาพักผ่อน 
 1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาต จึงจะหยุดราชการได้ 
 2. มีสิทธิลาพักผ่อนได้ 10 วัน เว้นแต่ บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 
  2.1 สะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วัน 
  2.2 รับราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วัน 
 3. พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีวันหยุดภาคการเรียนหากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาค

การเรียน เกินกว่าวันลาพักผ่อน จะไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 



 
๓๒ 

 

ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ 
  1. ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ยังไม่เคยอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ 

2. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต  ก่อนวันอุปสมบท/วันเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

  3. ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน 
  4. ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันลาสิกขาหรือเดินทางกลับจาก

ไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 
  5. รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  6. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน 
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
  1. ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจ

เลือก ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 
48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก 

  2. ให้เข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล ตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอ
รับสั่งอนุญาต 

  3. ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วันนับแต่พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก 
  4. ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
  1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  2. เป็นผู้พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการแล้ว 

3. ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี 
 ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
   2. ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ ได้รับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศต่ ากว่า
เงินเดือนของทางราชการให้สมทบส่วนต่างดังกล่าว 
   3. ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลา 
   4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน 
 ลาติดตามคู่สมรส 
   1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
   2. ลาได้ไม่เกิน 2 ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี  เมื่อรวมไม่เกิน 4 ปี                     
ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออก 
   3. ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
 ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
   1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต  เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
ก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร 
   2. ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วัน 
   3. ได้รับเงินเดือนระหว่างลา โดยต้องลาภายใน 30 วัน นับแต่ภริยาคลอดบุตร 
 
 
 
 



 
๓๓ 

 

ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
1. ข้าราชการที่ได้อันตรายหรือเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย

เพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
   2. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต 
   3. ลาได้ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
   4. หลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงาน ทางราชการ เป็นผู้จัด 
   5. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
 ค่าครองชีพ  
  ให้ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มเติมการครอง
ชีพชั่วคราว ดังนี้ 

1. ในกรณีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกิน 13,285 บาท 

2. ในกรณีได้รับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
แล้วไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพิ่มข้ึนจากเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ 

 

วันศุกร์ที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้บรรยาย นายนิธิศ  สวัสด ี

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องที่บรรยาย เทคนิคการเขียนโครงการและคุณลักษณะเฉพาะของงาน 

 

แนวทางการจัดท าขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


