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ในขณะท่ีโลกแห่งเทคโนโลยกีา้วหนา้และพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศท่ี
องคก์รจะตอ้งเก่ียวขอ้ง รับรู้และจดัการรวบรวมก็มีมากข้ึนเป็นทวคูีณ ปัญหาท่ีองคก์รตอ้งเผชิญและแกไ้ขมี
ความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ความรวดเร็วฉบัไวของเทคโนโลยกีารส่ือสารท าใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอีกซีก
โลกหน่ึงส่งต่อถึงอีกซีกโลกหน่ึงในชัว่พริบตา ศาสตร์และวชิาการกลายเป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไปสามารถจะคน้หาและ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งง่ายดายหากตอ้งการ   ความยากจึงไม่ใช่การคน้หาความรู้และขอ้มูล แต่เป็นการท าความเขา้ใจกบั
องคค์วามรู้ (Knowledge) และความหมาย (Meaning) ต่าง ๆ อยา่งถ่องแทม้ากกวา่ เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของ
การจดัการความรู้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความซบัซอ้นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคแ์ละความเขา้ใจอาจอธิบาย
ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
กลุ่มที ่1:  เยอะแต่ไม่ยาก  

ลกัษณะปัญหาในกลุ่มน้ีเป็นเร่ืองของระบบระเบียบ ขั้นตอนการท างาน ความถูกผดิ สาเหตุและปัญหามี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งตรงไปตรงมา ปัญหาแบบน้ีมกัเกิดในองคก์รท่ีเป็นทางการ มีแบบแผน นโยบาย 
กระบวนการท างานและระบบการควบคุมสูง ทุกอยา่งมีขั้นตอนการท างานระบุไวแ้ลว้  ลกัษณะของปัญหาจึง
เป็นเร่ืองของความเยอะแต่ไม่ยาก นัน่คือท านายได ้ มีวธีิท่ีถูกตอ้งและสามารถหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดได ้ (Best 
practices) เพราะมีระเบียบแบบแผนเขียนไวช้ดัเจนเพียงแต่จะมีใครจ าหมดหรือไม่ ผูน้  ามกัเป็นขา้ราชการท่ี
คุน้เคยกบัระบบการบริหารราชการซ่ึงใชอ้  านาจในการปกครอง ใครเป็นนายใครและใครควรขออนุมติัใครเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งท าตามขั้นตอนให้ถูกตอ้ง การแกปั้ญหาเป็นเร่ืองของการจดัระบบขอ้มูลและรวบรวมขั้นตอนการ
ท างานใหช้ดัเจน  รวมทั้งการกลัน่กรองขอ้มูลใหม่ๆท่ีจะมีเพิ่มเขา้มาในระบบ เรียนรู้จากวธีิการท างานท่ีดีท่ีสุดท่ี
เคยมีคนปฎิบติัมาก่อน 
 
กลุ่มที ่2:  ยากแต่ไม่ยุ่ง  

ลกัษณะปัญหาในกลุ่มน้ีแมมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและปัญหาแต่จะไม่ชดัเจนหรือรู้เฉพาะใน
กลุ่มบุคคลท่ีจ ากดั  มกัเกิดในองคก์รท่ีเนน้วชิาชีพสูง ตอ้งอาศยักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือช านาญการ ซ่ึงผา่น
กระบวนการของการฝึกฝนอบรมและมีประสพการณ์มามากพอ มีภาษาของตนเองโดยเฉพาะและรูปแบบของ
การท างานท่ียอมรับกนัในวงการของหมู่ผูเ้ช่ียวชาญ  ปัญหาลกัษณะน้ีแมมี้ความซบัซอ้นเฉพาะทางสูงและมี
ความยากแต่สามารถถ่ายทอดและสอนกนัได ้ เขา้ท านองวา่ยากแต่ยงัไม่ยุง่  ทั้งน้ีตอ้งข้ึนกบัเวลาและสติปัญญา
ของแต่ละบุคคล   องคค์วามรู้ในกลุ่มน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มผูรู้้และมืออาชีพ
เท่านั้น   ลกัษณะของปัญหาจึงเป็น Knowable space นัน่คือแมจ้ะเขา้ใจและอธิบายได ้ แต่ยงัไม่มีใครรู้ทั้งหมด
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เน่ืองจากทฤษฎีต่างๆมีความซบัซอ้นและยงัอาจจะไม่มีใครรอบรู้และเขา้ใจในทฤษฎีไดท้ั้งหมด   สามารถหา
ค าตอบท่ีดีได ้ (Good practice) แต่อาจไม่ใช่ดีท่ีสุด อาศยัการรับรู้และสนองตอบต่อปัญหา(Sense and respond)
ของบรรดา expert ทั้งหลาย ซ่ึงบางคร้ังความเช่ียวชาญก็เป็นทั้งตวัเสริมและสลายการสร้างความรู้ใหม่ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  ผูน้  าเป็นระบบคณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุของชุมชนซ่ึงบางคร้ังไม่แน่วา่ดีกวา่ระบบ
สิทธ์ิขาดของเจา้ขนุมูลนายซ่ึงใชอ้  านาจในการปกครอง เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญมกัใชเ้วลาในการอภิปรายนาน
เกินไปและไม่อาจตดัสินใจไดเ้น่ืองจากถกเถียงกนัวา่วธีิไหนจะดีท่ีสุด การอภิปรายเพื่อคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระบบคุณภาพและวธีิการในการสร้างคุณภาพถือวา่เป็นโจทย ์classic ในกลุ่มน้ี 
 
กลุ่มที ่3:  ซับซ้อนและมีความยาก 

ลกัษณะปัญหาแบบน้ีมีความสลบัซบัซอ้น(Complex) เกิดจากองคป์ระกอบของหลากหลายสาเหตุนัน่
คือท านายไม่ได ้ แต่ตอ้งอาศยัการสังเกตจากสัญญาณต่างๆท่ีคนภายในชุมชนนั้นเขา้ใจ  อาศยัการส่ือสารกนั
ภายในระหวา่งกนัและกนัอยา่งมากเพื่อรวบรวมขอ้มูลและขอ้สนเทศจากทุกจุดมาประกอบเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้
เขา้ใจปัญหาจากทุกดา้นและทุกมุมมอง  ตอ้งอาศยัการแบ่งปันประสพการณ์ คุณค่า และความศรัทธา ลกัษณะ
ของปัญหาจึงไม่สามารถหาค าตอบท่ีดีไดใ้นบางคร้ัง  ตอ้งรอจนผา่นพน้เหตุการณ์ต่างๆไปนานพอสมควรกวา่ท่ี
คนจะท าความเขา้ใจกบัเหตุการณ์นั้นๆหรือปรากฏการณ์นั้นได ้  ตวัอยา่งท่ีดีอนัหน่ึงไดแ้ก่วกิฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเพิ่งผา่นมา ในเหตุการณ์เช่นน้ีส่วนใหญ่ผูน้ าไม่สามารถใชอ้ านาจตามระบบไดแ้ต่ตอ้งใหเ้ป็นไปตาม
กระแสของคนหมู่มาก และอาจจะสั่งการโดยอาศยัอ านาจการปกครองหรือความสมานสามคัคีของกลุ่ม   
 
กลุ่มที ่4: วุ่นวานและโกลาหล 
ลกัษณะปัญหาแบบน้ีเป็นอะไรท่ีเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพราะเป็นเร่ืองใหม่  สถานะการณ์ไม่แน่นอน 
และไม่มีหลกัการใดๆจะช่วยในการตดัสินใจ เขา้ท านองไม่รู้และไม่แน่ใจ ลกัษณะของปัญหาจึงเป็น Chaotic 
นัน่คือวุน่วายเพราะยงัจดักระบวนทพัไม่ได ้ ผูน้  าตอ้งเป็น Crisis management คือตอบสนองตามเหตุการณ์ได้
อยา่งทนัท่วงที รู้จกัใชอ้  านาจท่ีมีทั้งในทางโนม้นา้วและการผกูใจเพื่อให้เกิดวนิยัและการควบคุม ท่ีส าคญัคือ
ความมุ่งมัน่และการใหก้ าลงัใจอยา่งสม ่าเสมอ 
 
การจัดการองค์ความรู้ในมหาวทิยาลยั 
 ถา้เราพิจารณาดูจากกลุ่มขององคค์วามรู้หรือโจทยใ์น 4 รูปแบบดงักล่าวขา้งตน้ เราจะพบวา่ปัญหาใน
มหาวทิยาลยัก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหลายอยา่ง มหาวทิยาลยัของรัฐเป็นระบบราชการไทยซ่ึงมีระเบียบขั้นตอน
มากอยูแ่ลว้ แต่ดว้ยความหวงัดี(ซ่ึงกลายเป็นความหวงัร้าย) ยงัมีระเบียบภายในซ่ึงทุกมหาวทิยาลยัสร้างให้
ซบัซอ้นข้ึนมาอีก เช่นระเบียบการเงินส าหรับงบประมาณแผน่ดินและระเบียบการเงินส าหรับงบประมาณเงิน
รายได ้ ระบบการบริหารบุคคลท่ีเป็นขา้ราชการและระบบการบริหารบุคคลท่ีเป็นพนกังาน การบริหารหลกัสูตร
ภาคปกติ กบัภาคพิเศษ ซ่ึงทุกระบบมีกระบวนการขั้นตอนพอๆกนัคือเยอะพอๆกนั จนท าใหบุ้คลากรท่ี
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ปฏิบติังานอยูไ่ม่สามารถตดัสินใจวา่จะแยกแยะออกจากกนัไดอ้ยา่งไร ระเบียบภายในท่ีสร้างมาเพื่อความ
คล่องตวัจึงกลายเป็นความไม่คล่องตวัไปโดยปริยาย   
 ขณะเดียวกนัองคค์วามรู้ในมหาวทิยาลยัทั้งท่ีเป็นศาสตร์และการเรียนรู้ภายในยงัมีอีกมากมาย อาทิเช่น
อาจารยท่ี์สอนเก่งในภาควชิามีเทคนิคของการสอนและวธีิการถ่ายทอดอยา่งไรใหลู้กศิษยอ์ยากเรียนรู้  นกัวิจยั
อาวโุสท่ีมีผลงานวิจยัเยีย่มยอดและมีช่ือเสียงระดบัโลกมีแนวคิดและวธีิการวจิยัอยา่งไร(กลุ่มท่ี2)   การบริหาร
จดัการหลกัสูตรและโครงการท่ีประสพความส าเร็จ ตลอดจนการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานก็ถือ
เป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่าทั้งส้ิน   เราเคยตั้งขอ้สงสัยไหมวา่บรรดาอาจารยแ์ละขา้ราชการท่ีมีคุณค่าทั้งหลายเม่ือ
เกษียญอายหุรือลาออกจากมหาวทิยาลยัไป พวกเขาจะน าความรู้ท่ีสั่งสมในตวัเขาไปดว้ยหรือเหลือทิ้งไวใ้หก้บั
หน่วยงาน มหาวทิยาลยัจะมีวธีิการใดไหมท่ีจะถนอมรักษาไวซ่ึ้งองคค์วามรู้เหล่าน้ีและใชเ้ป็นฐานในการต่อยอด
ความรู้ใหอ้งคก์รเก่งข้ึนเขม้แขง็ข้ึน  คนในมหาวทิยาลยัหากตอ้งการความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาบางเร่ือง 
เรารู้บา้งไหมวา่มีใครรู้อะไรและอยูท่ี่ไหนบา้งภายในมหาวทิยาลยัของเรา ความคิดริเร่ิมท่ีเรามีอยูห่รือก าลงัจะ
เร่ิมตน้ท าไดเ้คยมีใครท ามาแลว้บา้งในอดีตและประสพความส าเร็จและลม้เหลวอยา่งไรและเพราะเหตุใด  เพื่อ
วา่เราจะไดไ้ม่ท าผดิซ ้ าหรือตอ้งท างานซ ้ าซอ้น วฒันธรรมของคนในมหาวทิยาลยัเน่ืองจากมีคนเก่งอยูเ่ยอะจึงไม่
ค่อยยกยอ่งคนเก่งดว้ยกนั  หรือถา้มีก็มกัจะหลบๆ(Low profile) กลวัถูกหมัน่ใส้  แต่ท่ียากยิง่กวา่คือการพดูถึง
ความลม้เหลวหรือบทเรียนท่ีไดรั้บจากโครงการต่างๆในอดีต ส่วนใหญ่แลว้มกัจะโทษป่ีโทษกลองและพยายาม
ลืมๆมนัไป  แลว้ก็ท  าผดิซ ้ าซาก  
  ดงันั้นการจดัการองคค์วามรู้(Knowledge Management, KM) จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
มหาวทิยาลยั ไม่เพียงเพราะความรู้เป็นธุรกิจหลกัของเราเท่านั้น แต่เพราะองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
มหาวทิยาลยัมีมากมายทั้งท่ีชดัแจง้(Explicit)และรู้แจง้(Tacit) กระบวนการถ่ายทอดและสนบัสนุนใหค้นใน
องคก์รไดเ้ขา้ใจและเรียนรู้จากกนัและกนัจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีน าพาใหห้น่วยงานพฒันาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง   

การเร่ิมตน้ด าเนินการเร่ืองการจดัการองคค์วามรู้ในมหาวิทยาลยัแมไ้ม่ใช่เร่ืองยากแต่เป็นเร่ืองใหม่(กลุ่ม
ท่ี4) และไม่ไดห้มายความวา่เราไม่มีความรู้ แต่เป็นเพราะเราไม่รู้วธีิการท่ีจะจดัการกบัขมุความรู้ท่ีมีอยูก่ระจดั
กระจายภายในมหาวทิยาลยัต่างหาก และน าความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดทางปัญญามากข้ึนและท าใหค้นภายใน
องคก์รมีความรู้มากข้ึน  องคก์รเก่งกลา้ข้ึนและกลายเป็นหน่วยงานท่ีช้ีน าการพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  KM จึงเป็น
เร่ืองท่ีทุกคนในองคก์รควรใหค้วามร่วมมือและใหข้อ้เสนอแนะในเชิงสร้างสรรเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ ผา่น
กระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผูป้ฏิบติั(Community of Practice)  
 
ปัจจัยทีท่ าให้ KM ประสพความส าเร็จในองค์กร 

1. วฒันธรรมและพฤติกรรมของคนในองคก์ร  
คนในองคก์รตอ้งมีความเจตคติท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ และน าความรู้ท่ีมีอยูม่าเป็นฐานใน

การต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไป  องคก์รเองตอ้งมีวฒันธรรมภายในแห่งความไวเ้น้ือเช่ือใจ และ
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ใหเ้กียรติกนั  เคารพในสิทธิและความคิดของผูร่้วมงานในทุกระดบัแมเ้ป็นบุคลากรระดบัล่างก็ตาม การ
เรียนรู้สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกเร่ืองแมแ้ต่ส่ิงท่ีเป็นขอ้ผิดพลาดในอดีต 

2. ผูน้ า และการสร้างกลยทุธ์ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความเช่ือในคุณค่าของคนและความรู้ท่ีมีในองคก์ร เขา้ใจในลกัษณะ

ของปัญหาและพนัธะกิจขององคก์ร ส่งเสริมและสนบัสนุนความเป็นมืออาชีพในดา้นต่างๆใหเ้กิดข้ึน 
คน้หาและเชิดชูกระบวนการท างานท่ีเป็นเลิศจากหน่วยงานภายใน  เป็นตน้แบบแห่งการเป็นผูริ้เร่ิมใน
การแบ่งปันและเรียนรู้  ก าหนดทิศทางในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ภายใน วางกลยทุธ์ในการ
จดัท าระบบการจดัการองคค์วามรู้ท่ีจะประสพผลสัมฤทธ์ิเช่น เลือกเร่ืองท่ีท าแลว้เห็นผล หรือ 
เร่ืองท่ีมีคนเขา้ใจและมีองคค์วามรู้อยูแ่ลว้ในองคก์ร ท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือท าอยา่งไรใหค้นในองคก์รอยากน าเร่ืองท่ีตนรู้ออกมา
แบ่งปันโดยไม่หวาดระแวงวา่จะเสียผลประโยชน์  ถูกแอบอา้ง
ผลงาน  ถูกกลัน่แกลง้เพราะอิจฉาตาร้อนต่างๆนานา  องคก์รท่ี
จะประสพความส าเร็จในเร่ืองน้ีตอ้งสร้างอยูบ่นพื้นฐานของ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ(Trust) และการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั
(Mutual respect) โดยกุญแจส าคญัท่ีจะไขประตูสู่โลกท่ีเปิด
กวา้งน้ีคือผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รนัน่เอง 
 

 
3. Technology 

ความพร้อมของอุปกรณ์ทนัสมยัของเทคโนโลยท่ีีสามารถสนบัสนุนการท างานและการเรียนรู้
ของคนในองคก์รได ้ การสร้างฐานขอ้มูลและการจดัการระบบฐานขอ้มูลตลอดจนวธีิการท่ีจะท าใหค้น
ยอมใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเป็นส่ือกลางในการรวบรวมและส่งต่อขององคค์วามรู้ ท่ีส าคญัคือสร้างระบบ
การป้องกนัไม่ใหค้นนอกเขา้มาก่อกวนและท าความเสียหายแก่ระบบฐานขอ้มูลภายในได ้ ขณะเดียวกนั 
KM ก็ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์แพงๆเพื่อสร้างฐานขอ้มูลขนาดยกัษแ์ต่ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการใชง้านของคนส่วนใหญ่ในองคก์ร ผูท่ี้ดูแลระบบน้ีตอ้งมีใจเปิดกวา้งและมีความเพียร
พยายามท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้  เพื่อใหฐ้านขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์เอ้ือประโยชน์ใหคุ้ม้ค่าเงินท่ี
ลงทุนไป อยา่ลืมวา่ระบบเหล่าน้ีหมดอายขุยัเร็วมากภายในไม่ก่ีปี 

4. การวดัผลและการน าไปใช ้
จดัท าระบบการติดตามและวดัผลของการจดัการความรู้และประโยชน์จากการน าไปใช้ เพื่อ

สร้างแรงขบัเคล่ือนใหค้นในองคก์รมีความกระหายอยากเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมในการสร้าง
ฐานความรู้ใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

5. โครงสร้างพื้นฐาน  
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  การวางระบบการบริหารจดัการ  การรวบรวมขอ้มูล และการรายงานผลการด าเนินการต่างๆท่ี
จะเอ้ือใหแ้ผนงานของการจดัการความรู้ประสพผลส าเร็จ 

 
         ทา้ยสุดองคก์รท่ีมีการจดัการองคค์วามรู้ท่ีดีจะสามารถเก็บเก่ียว
ประโยชน์จากทุนทางดา้นความรู้(Knowledge Asset)ท่ีเกิดจากปัญญาของ
บุคคลากรทุกระดบัภายในองคก์รอยา่งไม่รู้จกัหมด เพราะเม่ือหน่วยงานได้
เร่ิมตน้ด าเนินการเร่ือง KM จะพบวา่ความรู้ท่ีตวัเรา(One person)คิดวา่เรามี
อยูเ่ยอะนั้น  จริงๆแลว้ยงันอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ร
ของเราเอง และจะยิง่รู้สึกประทบัใจเม่ือคน้พบวา่มีความรู้บางอยา่งมาจาก
ท่ีๆเราคาดคิดไม่ถึง ท าใหค้นเราลดละอัตตาและกิเลศท่ีคิดวา่ตนรู้แต่ผูเ้ดียว
ในจกัรวาลและหวงความรู้นั้นไวก้บัตนเอง(อนัน้ีรวมไปจนถึงขอ้มูลและ
ขอ้สนเทศต่างๆดว้ย) โดยหารู้ไม่วา่ส่ิงท่ีตนรู้นั้นไม่มีคุณค่าใดเลยหากไม่มี
ผูน้  าไปใช ้ อยา่ลืมวา่ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการสอน เพราะ “ยิง่ให้
ยิง่รู้” ไม่เหมือนทรัพยสิ์นอ่ืนท่ียิง่ใหย้ิง่หมด   

 

 
การประกนัคุณภาพกบัการจัดการองค์ความรู้ในมหาวทิยาลยั 

แลว้การประกนัคุณภาพมาเก่ียวขอ้งอะไรกบัการจดัการองคค์วามรู้ในมหาวทิยาลยั  ความจริงแลว้เป็น
เร่ืองเดียวกนั  การประกนัคุณภาพคือการตรวจสอบและพฒันาระบบและกลไกในการด าเนินการทั้งหลายของ
มหาวทิยาลยัใหมี้มาตรฐานตามท่ีตั้งไว ้ ในระยะเร่ิมตน้เราจะพบวา่การประกนัคุณภาพยงัไม่ไดน้ าเราไปสู่ความ
เป็นเลิศทางดา้นคุณภาพเท่าใดนกั นัน่อยูท่ี่การตีความของนิยามค าวา่คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป ท่ีส าคญัคือ
กระบวนการตรวจสอบท่ีเนน้ในเร่ืองของระบบและกลไกมกัพบวา่มีความเหล่ือมล ้าในความเขา้ใจของกลไกการ
ควบคุมแมใ้นหน่วยงานเดียวกนัอยูม่าก ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมหลายอยา่งไม่ใช่วา่จะมีความชดัเจนทั้งหมด แต่จะมี
บางหน่วยงานท่ีเขา้ใจไดดี้กวา่ ปรับปรุงกระบวนการให้เขา้กบัวฒันธรรมภายในของตนเองไดดี้กวา่จนสามารถ
ด าเนินการในบางเร่ืองไดดี้กวา่(Better practices) การตรวจสอบจะช่วยใหเ้ราคน้หากระบวนการท่ีดีกวา่เหล่าน้ี
ไดจ้ากภายในองคก์รของเราเองและน าเสนอออกมาใหป้ระจกัษแ์ก่สายตาประชาคมของมหาวทิยาลยัเพื่อช่วยให้
หน่วยงานอ่ืนๆสามารถเรียนรู้จากกระบวนการท่ีดีกวา่ไดผ้า่นรายงานของการตรวจสอบและการน าเสนอ
กรณีศึกษาของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best practices) การเรียนรู้จากกนัและกนัน้ีจะช่วยใหอ้งคก์รพฒันาปสู่ความ
เป็นเลิศ เพราะกรณีศึกษาท่ีน าเสนอในแต่ละปีจะช่วยกระตุน้ใหมี้คนคิดคน้และพฒันาวธีิการท่ีดีกวา่ในปีต่อๆไป 
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และแบ่งปันระหวา่งกนัและกนัจนกลายเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในท่ีสุด การตรวจสอบใน
ระบบการประกนัคุณภาพก็จะไม่ใช่เร่ืองน่าเบ่ือหน่ายต่อไปเพราะทั้งผูต้รวจและผูถู้กตรวจพร้อมท่ีจะเรียนรู้จาก
กนัและกนั 

__________________________________________ 
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การจัดการความรู้คืออะไร 
  
  
  
  
          การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
  
          การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
ส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มา
พฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึง
ความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมี
ความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ  
          1. ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูหรือลาย
ลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็น
ความรู้แบบนามธรรม  
          2. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผา่นวธีิต่าง ๆ 
เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม  
  
          นพ.วจิารณ์ พานิช ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “การจดัการความรู้” ไว ้คือ ส าหรับนกัปฏิบติั การจดัการ
ความรู้คือ เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไปพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่  
          1. บรรลุเป้าหมายของงาน  
          2. บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน  
          3. บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และ 
          4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน  
  
          การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่  
  
          (1) การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 
          (2) การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ  
          (3) การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
          (4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน  
          (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกดั “ขมุ
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ความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้ 
          (6) การจดบนัทึก “ขมุความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ี
ครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
           โดยท่ีการด าเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ อยู่
ในรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอยา่งอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยูใ่นสมอง 
(Tacit Knowledge) ท่ีอยูใ่นคน ทั้งท่ีอยูใ่นใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยูใ่นสมอง (เหตุผล) และอยูใ่นมือ และส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจ านวนหน่ึงท าร่วมกนัไม่ใช่
กิจกรรมท่ีท าโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา่ “จดัการความรู้” จึงมีคนเขา้ใจผดิ เร่ิมด าเนินการโดยร่ีเขา้ไปท่ี
ความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ น่ีคือความผดิพลาดท่ีพบบ่อยมาก การจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเร่ิมท่ีงานหรือ
เป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานท่ีส าคญั คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้ท่ี
เรียกวา่ Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
         (1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ สนองตอบความ
ตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ สนองตอบความตอ้งการของพนกังาน และสนองตอบความตอ้งการของ
สังคมส่วนรวม 
         (2) การมีนวตักรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวตักรรมในการท างาน และนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑห์รือ
บริการ 
         (3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคก์ร และของบุคลากรท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงสะทอ้นสภาพการเรียนรู้
ขององคก์ร และ  
         (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหวา่งผลลพัธ์ กบัตน้ทุนท่ีลงไป การท างานท่ี
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานท่ีลงทุนลงแรงนอ้ย แต่ไดผ้ลมากหรือคุณภาพสูง เป้าหมายสุดทา้ยของการ
จดัการความรู้ คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีด าเนินการจดัการความรู้ร่วมกนั มีชุดความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกนัสร้างเอง 
ส าหรับใชง้านของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องอยูต่ลอดเวลา โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียง
บางส่วน เป็นการสร้างผา่นการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงใหเ้หมาะต่อสภาพของตน และทดลอง
ใชง้าน จดัการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกบัเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง 
หรือในภาษาวชิาการเรียกวา่ บูรณาการอยูก่บัทุกกิจกรรมของการท างาน และท่ีส าคญัตวัการจดัการความรู้เองก็
ตอ้งการการจดัการดว้ย  
  
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพือ่พฒันา  
        งาน พฒันางาน  
         คน พฒันาคน  
        องค์กร เป็นองคก์รการเรียนรู้  
       ความเป็นชุมชนในท่ีท างาน การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง น่ีคือ หลุมพรางขอ้ท่ี 1 
ของการจดัการความรู้ เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด เอาการจดัการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผดิพลาดก็เร่ิมเดิน
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เขา้มา อนัตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจดัการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่มี
การจดัการความรู้ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้เป็นกา้วแรก ถา้
กา้วถูกทิศทาง ถูกวธีิ ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถา้กา้วผดิ ก็จะเดินไปสู่ความลม้เหลว ตวัก าหนดท่ีส าคญัคือ
แรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้  
  
การจัดการความรู้ทีด่ีเร่ิมด้วย  
     สัมมาทิฐิ : ใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุความส าเร็จและความมัน่คงในระยะยาว  
     การจดัทีมริเร่ิมด าเนินการ  
     การฝึกอบรมโดยการปฏิบติัจริง และด าเนินการต่อเน่ือง  
     การจดัการระบบการจดัการความรู้  
     
     แรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจแทต่้อการด าเนินการจดัการความรู้ คือ เป้าหมายท่ีงาน 
คน องคก์ร และความเป็นชุมชนในท่ีท างานดงักล่าวแลว้ เป็นเง่ือนไขส าคญั ในระดบัท่ีเป็นหวัใจสู่ความส าเร็จ
ในการจดัการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจดัการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความลม้เหลว
ของการจดัการความรู้ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจดัการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ 
ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ท าเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่ท า ท าเพราะถูกบงัคบัตามขอ้ก าหนด ท าตามแฟชัน่แต่ไม่เขา้ใจ
ความหมาย และวธีิการด าเนินการ จดัการความรู้อยา่งแทจ้ริง 
  
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
     1. “คน” ถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผูน้ าความรู้ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์  
     2.“เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งน าความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย 
และรวดเร็วข้ึน  
     3. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจดัการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปใหผู้ใ้ช ้เพื่อท าใหเ้กิด
การปรับปรุง และนวตักรรม  
     องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล การจดัการความรู้ของกรมการปกครอง 
จากพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ก าหนดใหส่้วนราชการ
มีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราขการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวสิัยทศัน์ 
และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั 
ขอบเขต KM ท่ีไดมี้การพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความส าคญัเร่งด่วนในขณะน้ี คือ การจดัการองคค์วามรู้เพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดก้ าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ท่ีจะด าเนินการในปี 2549 
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คือมุ่งเนน้ใหอ้ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีท่ี
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม คือ อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ มีขอ้มูลผลส าเร็จ 
การแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนยป์ฏิบติัการฯ ไม่นอ้ยกวา่ศูนยล์ะ 1 เร่ือง และเพื่อใหเ้ป้าหมาย
บรรลุผล ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง 
(Change Management Process) ควบคู่กนัไป โดยมีความคาดหวงัวา่แผนการจดัการความรู้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้
ส าคญัสู่การปฏิบติัราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืน ๆ และน าไปสู่ความเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื ต่อไป  

กลบัข้ึนขา้งบน 
 

กระบวนการจัดการความรู้  
  
          กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหเ้กิดพฒันาการของ
ความรู้ หรือการจดัการความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ  
         1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาวา่องคก์รมีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งใชอ้ะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร  
         2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า 
ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้  
         3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อยา่ง
เป็นระบบในอนาคต  
         4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั 
ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์  
         5. การเขา้ถึงความรู้ เป็นการท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
         6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าไดห้ลายวธีิการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจดัท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จดัท าเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวที
แลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้  
        7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองคค์วามรู้ การ
น าความรู้ในไปใช ้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  

กลบัข้ึนขา้งบน 

หัวใจของการจัดการความรู้  
  

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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 มีผูรู้้ไดก้ล่าวถึง  KM  หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาช้ีธงค าตอบวา่  หวัใจของ  KM อยูท่ี่ไหน
ได ้ โดยอาจกล่าวเป็นล าดบัขั้นหวัใจของ  KM  เหมือนกบัล าดบัขั้นของความตอ้งการ  ( Hierarchy  of  needs ) 
ของ    Mcgregor  ได ้ โดยเร่ิมจากขอ้สมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลท่ียอมรับทัว่ไปวา่ความรู้คือพลงั (DOPA KM 
Team) 

                          1.  Knowledge is Power :  ความรู้คือพลงั 
                  2.  Successful  knowledge  transfer  involves  neither  computers  nor 
documents  but  rather  in  interactions  between  people. (Thomas H Davenport)  
                        :  ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยูท่ี่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร  แต่อยูท่ี่การมี
ปฏิสัมพนัธ์   ระหวา่งคนดว้ยกนั  
                  3.  The  great  end  of  knowledge  is  not  knowledge  but  action 
                        : จุดหมายปลายทางส าคญั  ของความรู้มิใช่ท่ีตวัความรู้  แต่อยูท่ี่การน าไปปฏิบติั  

4.                        4.  Now   the  definition   of  a  manager  is   somebody   who   makes  knowledge   productive  
                        : นิยามใหม่ของผูจ้ดัการ  คือ  ผูซ่ึ้งท าใหค้วามรู้ผลิตดอกออกผล  

     จะเห็นวา่  จากขอ้ความท่ีกล่าวถึง ความรู้ดงักล่าว  พอท าใหม้องเห็นหวัใจของ  KM เป็นล าดบัชั้นมา
เร่ิมแต่ขอ้ความแรกท่ีวา่ ความรู้คือพลงัหรือความรู้คืออ านาจ ซ่ึงเป็นขอ้ความเป็นท่ียอมรับท่ีเป็นสากล ทั้งภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดงักล่าวมาสู่การเนน้ท่ีปฏิสัมพนัธ์ของคนวา่มีความส าคญัในการ
ถ่ายทอดความรู้กวา่เคร่ืองมือหรือเอกสารใดและมกักล่าวถึงวา่ แมค้วามรู้จะถูกจดัระบบและง่ายต่อการเขา้ถึง
ของบุคคล  ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถา้มีความรู้ เกิดความรู้ข้ึนแลว้ หากไม่น าไปใชป้ระโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทางของ  ความรู้และท่ีชดัเจนก็คือ ประโยคสุดทา้ยท่ีเนน้การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดมรรคผลมี
คุณค่าประโยชน์เป็นรูปธรรมวา่นัน่เป็นนิยามใหม่ของผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการเลยทีเดียว  ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่
หวัใจของ KM อยูท่ี่การน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 
  
           
         อ.นพ.วจิารณ์ พานิช กล่าวไวน่้าคิด หลงัจากการไปร่วมสัมมนา “นวตักรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” 
โดยไดฟั้งการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
เร่ืองการจดัการความรู้อยา่งลึกซ้ึงมาก จึงขอน ามาเล่าสู่กนัฟัง ท่านบอกวา่ การพฒันาชุมชนตอ้งมี 4 
องคป์ระกอบ  
        1. ชุมชน หมายถึงการอยูร่่วมกนั ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายท่ีการอยูร่่วมกนั  
        2. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจยัต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 8 ดา้น 
ไดแ้ก่ ชีวติ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  
       3. การเรียนรู้ หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนนั้น ๆ ผา่นการปฏิบติั  
       4. การสร้างเสริม หมายถึงการเขา้ไปเอ้ืออ านวย ส่งเสริม เสริมพลงั (empower) ไม่ใช่เขา้ไปสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้  
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       ทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ี คือหวัใจของการจดัการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจดัการความรู้ของชาวบา้น
หรือของชุมชน ในเร่ืองการจดัการความรู้น้ี การเรียนรู้ส าคญักวา่ตวัความรู้ เพราะถา้ไม่ระวงั ตวัความรู้จะเป็น
ความรู้ท่ีหยดุน่ิงตายตวั การเรียนรู้จะมีลกัษณะ “ด้ินได”้ คือมีชีวติ เป็นพลวตั การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนรู้
ร่วมกนั เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นการปฏิบติั (interaction learning through action)  
  
        อ.บดินทร์ วจิารณ์ เป็นบุคคลหน่ึงท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ในดา้น การจดัการความรู้ (Knowledge Management - 
KM) และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ไดก้ล่าวไวเ้ม่ือคราวสัมมนาวชิาการ เม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม 2548 ณ หอ้งประชุม 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ 
การจัดการความรู้ (KM) ส่ิงส าคัญมันอยู่ทีก่ารลงมือปฏิบัติใหไ้ด ้ใชภ้าษาเดียวกนั ส่ือความหมายกนัใหไ้ด ้การ
เรียนรู้ของบุคคลหวัใจส าคญัอยูท่ี่เราจะไดเ้รียนรู้จากการสอนคนอ่ืน (Learning from Teaching) และ ส่ิงท่ีส าคญั
ของการจดัการความรู้ ก็คือ เร่ืองของคน การพฒันาคน คนพฒันาตนเอง การวางแผนท างาน การจดัล าดบั
ความส าคญั ของงาน ขององคก์ร  

 

เคร่ืองมือในการจัดการความรู้  
           
        กรมการปกครองไดจ้ดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ซ่ึงปรากฏอยูใ่นเอกสาร “ค ารับรอง
การปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549” ซ่ึงไดส่้งให ้ก.พ.ร.เม่ือวนัท่ี 30 ม.ค.2549 แลว้ เม่ือพิจารณา
เฉพาะเน้ือหาสาระในแผนดงักล่าว จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ  
       1. แผนการจดัการความรู้ในส่วนของกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process)  
       2. แผนการจดัการความรู้ในส่วนของกระบวนการจดัการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  
        
       ซ่ึงทั้ง 2 ส่วน จะมีความส าคญัในการช่วยขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การแกปั้ญหาความยากจนตามขอบเขต และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้หบ้รรลุผล ขณะเดียวกนัในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่ละส านกั กอง 
รองรับ เพื่อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงขณะน้ีมีอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 15 โครงการ/กิจกรรม การขบัเคล่ือนการจดัการ
ความรู้ของกรมการปกครองเพื่อสนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นงานท่ีมี
ความส าคญัอีกงานหน่ึง ท่ีตอ้งการ พลงัการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และจะเป็น
อีกกา้วหน่ึงท่ีส าคญัในการท่ีจะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองคค์วามรู้ การใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ใน
การแกไ้ขปัญหาความยากจน  
       
         การจดัการความรู้ประกอบดว้ย กระบวนการหลกั  ๆ  ไดแ้ก่  การคน้หาความรู้ การสร้างและ
แสวงหา   ความรู้ใหม่    การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ   การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้    การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้     สุดทา้ยคือ การเรียนรู้ และเพื่อใหมี้การน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
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เคร่ืองมือหลากหลายประเภทถูกสร้างข้ึนมาเพื่อน าไปใชใ้นการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้  ซ่ึงอาจแบ่งเป็น 
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
             (1)  เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “เขา้ถึง” ความรู้ ซ่ึงเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Explicit   

(2)                 (2)  เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซ่ึงเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Tacit ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
ถ่ายทอด โดยปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นหลกั 

                 ในบรรดาเคร่ืองมือดงักล่าวท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมากประเภทหน่ึงคือ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  หรือชุมชน นกั
ปฏิบติั  (Community of Practice : CoP) 
  

กลบัข้ึนขา้งบน 

การจัดการความรู้กบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  
          การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการคน้พบวา่
องคก์รตอ้งสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กบัการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายรุาชการ อนัส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการขององคก์รเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นจากแนวคิดท่ีมุ่งพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้มากแต่เพียงอยา่งเดียวจึง
เปล่ียนไป และมีค าถามต่อไปวา่จะท าอยา่งไรให้องคก์รไดเ้รียนรู้ดว้ย ดงันั้น การบริหารจดัการความรู้จึงสัมพนัธ์
กบัเร่ือง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอยา่งยิง่ หากองคก์รจะพฒันาตนเองใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ก็จ  าเป็นจะตอ้งบริหารจดัการความรู้ภายในองคก์รใหเ้ป็นระบบเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร
เรียนรู้ไดจ้ริงและต่อเน่ือง หากองคก์รใดมีการจดัการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนภายในองคก์ร ก็นบัเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตาม การบริหารจดัการความรู้ มีความ
ซบัซอ้นมากกวา่การพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินการต่อภายหลงัจากท่ี
บุคลากรมีความรู้ความช านาญแลว้ องคก์รจะท าอยา่งไรใหบุ้คลากรเหล่านั้นยนิดีถ่ายทอด และแลกเปล่ียน
ความรู้กบัผูอ่ื้น และในขั้นตอนสุดทา้ย องคก์รจะตอ้งหาเทคนิคการจดัเก็บความรู้เฉพาะไวก้บัองคก์รอยา่งมี
ระบบเพื่อท่ีจะน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัยกัษใ์หญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายงัคงแข่งขนักนั
หาวธีิบริหารจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เพื่อให้อยูใ่นโลกของการแข่งขนัไดส้ าหรับประเทศไทยนั้นคง
เป็นเร่ืองทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะหายทุธวธีิในการดึงความรู้ออกมาจากตวับุคคล และการกระตุน้ใหบุ้คลากร
ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วธีิท่ีดีท่ีสุด 
อุปสรรคท่ีมกัพบอยูเ่สมอของการบริหารจดัการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวฒันธรรม "การไม่
ยอมรับในตวับุคคล" หากองคก์รสามารถก าจดัจุดอ่อนทั้งสองอยา่งน้ีไดก้ารบริหารจดัการความรู้ก็มิใช่เร่ืองยาก
จนเกินไป สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการคร้ังส าคญัท่ีผา่นมาเม่ือเดือนตุลาคม 2545 ไดมี้การวางกรอบ
แนวทางการบริหารราชการแผน่ดินไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึงการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 เป็นเร่ืองของการก าหนดขอบเขต แบบแผน วธีิปฏิบติั 
โดยเฉพาะมาตรา 11 ไดก้ าหนดเป็นหลกัการวา่ส่วนราชการตอ้งมีหนา้ท่ีในการพฒันาความรู้เพื่อใหมี้ลกัษณะ

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั  

กลบัข้ึนขา้งบน 

CoP(Community of Practice) 
  
              ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร 
                คือ ชุมชนท่ีมีการรวมตวักนั หรือเช่ือมโยงกนัอยา่งไม่เป็นทางการ โดยมีลกัษณะดงัน้ี  

        ประสบปัญหาลกัษณะเดียวกนั  
        มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ตอ้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากกนัและกนั  
        มีเป้าหมายร่วมกนั มีความมุ่งมัน่ร่วมกนั ท่ีจะพฒันาวิธีการท างานไดดี้ข้ึน  
        วธีิปฏิบติัคลา้ยกนั ใชเ้คร่ืองมือ และภาษาเดียวกนั  
        มีความเช่ือ และยดึถือคุณค่าเดียวกนั  
        มีบทบาทในการสร้าง และใชค้วามรู้  
        มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัและกนั อาจจะพบกนัดว้ยตวัจริง หรือผา่นเทคโนโลย ี 
        มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ ท าใหค้วามรู้เขา้ไปถึงผูท่ี้ตอ้งการใชไ้ดง่้าย  
        มีความร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพฒันาและเรียนรู้จากสมาชิกดว้ยกนัเอง  
        มีปฏิสัมพนัธ์ต่อเน่ือง มีวธีิการเพื่อเพิ่มความเขม้แขง็ใหแ้ก่สายในทางสังคม  

         ท  าใหเ้พิ่มพนูความรู้ท่ีลึกซ้ึงข้ึนเร่ือยๆ ในระดบัท่ีง่ายท่ีสุด ชุมชนนกัปฏิบติั คือ คนกลุ่มเล็กๆ ซ่ึงท างาน
ดว้ยกนัมาระยะหน่ึง มีเป้าหมายร่วมกนั และตอ้งการท่ีจะแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์จากการ
ท างาน กลุ่มดงักล่าวมกัจะไมไ่ดเ้กิดจากการจดัตั้งโดยองคก์าร เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากความตอ้งการทางสังคม และ
ความพยายามท่ีจะท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ เป็นกลุ่มท่ีไม่มีอ านาจ ไม่มีการก าหนดไวใ้นแผนภูมิโครงสร้างองคก์ร 
และอาจจะมีเป้าหมายท่ีขดัแยง้กบัผูน้ าองคก์ร ในหน่ึงองคก์รอาจจะมีชุมชนนกัปฏิบติัจ านวนมาก และคนคน
หน่ึงจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนกัปฏิบติัมีความส าคญัอยา่งไร เครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็น
ทางการ เกิดจากความใกลชิ้ด ความพอใจ และพื้นฐานท่ีใกลเ้คียงกนั ลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ๆ มากกวา่โครงสร้างท่ีเป็นทางการ ค าวา่ ปฏิบติั หรือ practice ใน CoP ช้ีจุดเนน้
ท่ี การเรียนรู้ซ่ึงไดรั้บจากการท างาน เป็นหลกั เป็นแง่มุมเชิงปฏิบติั ปัญหาประจ าวนั เคร่ืองมือใหม่ๆ พฒันาการ
ในเร่ืองงาน วธีิการท างานท่ีไดผ้ล และไม่ไดผ้ล การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ท าใหเ้กิดการถ่ายทอด
แลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเขา้ใจไดม้ากกวา่การเรียนรู้ จากหนงัสือ หรือการฝึกอบรม
ตามปกติ เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จไดดี้กวา่ 
การส่ือสารตามโครงสร้างท่ีเป็นทางการ ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัชุมชนนกัปฏิบติั  
  
แนวคิด  

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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  CoP เป็นกลไกของการไขวค่วา้หาความรู้เขา้หาตวั มากกวา่การรวบรวมความรู้ เพื่อส่งมอบใหผู้อ่ื้น  
  CoP เป็นเร่ืองของการเรียนรู้ เพื่อเป็นคนท างานท่ีเก่งข้ึน มิใช่แค่เรียนรู้วา่ จะท างานอยา่งไร หรือเรียนรู้

แต่เร่ืองท่ีเป็นนามธรรม  
  การเป็นสมาชิกของ CoP คือ มีส่วนร่วมในชุมชนนั้น อยา่งมีความหมาย  
  CoP ควรเช่ือมโยงกบัเป้าหมายหลกัขององคก์ร  

       แนวคิดของการปฏิบติัในชุมชนนกัปฏิบติั หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระท าในบริบทเฉพาะ  
       ส่ิงทีม่ีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ไดแ้ก่ • ส่ิงท่ีปรากฎชดัแจง้: เคร่ืองมือ เอกสาร 
ภาพลกัษณ์ สัญลกัษณ์ บทบาท่ีชดัเจน เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้กฎขอ้บงัคบั สัญญา • ส่ิงท่ีไม่ปรากฎชดัแจง้: 
ความสัมพนัธ์ กฎเกณฑใ์นใจ ความหยัง่รู้ การรับรู้ ความอ่อนไหว ความเขา้ใจ สมมติฐาน มุมมองซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับทัว่ไป  
       การปฏิบัติมิใช่ส่ิงตายตัว ท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้ขณะเดียวกนัก็ไม่อาจเปล่ียนแปลงไดง่้ายๆ ดว้ยค าสั่ง หรือ
กฎระเบียบ  
       มีคนอืน่ในองค์กร ซ่ึงมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์กบัเรา พวกเขาเตม็ใจท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์นั้น 
ใหผู้อ่ื้น และเราเตม็ใจท่ีจะช่วยพวก  เขา เราสามารถคน้หาพวกเขาไดพ้บ แมจ้ะไม่รู้จกัพวกเขา ธรรมชาติของ 
CoP  
       องค์กรประกอบไปด้วย CoP จ านวนมากทบัซอ้นกนัอยู ่คู่ขนานไปกบัโครงสร้างท่ีเป็นทางการขององคก์ร  
       รอบชีวติของ CoP ไม่มีความชดัเจนวา่ เร่ิมตน้เม่ือไร ส้ินสุดเม่ือไร ข้ึนกบัความพร้อม และโอกาสเหมาะ 
ส าหรับการเรียนรู้ 
       ประเด็นที ่CoP ใหค้วามสนใจจะเปล่ียนไปตามความตอ้งการ และความสนใจของสมาชิก การสนบัสนุน 
CoP  
       ปฏิบัติต่อ CoP เสมือนทรัพยสิ์นขององคก์ร ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร และขอ้มูลข่าวสาร ดูแลเป้าหมาย
ใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร  
       ส่งเสริมการสร้าง CoP ดว้ยการยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึน จากกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ และดึงชุมชนเขา้มาร่วม
กนัท างาน ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึนอีก  
       มองว่า องค์กรเป็นที่รวมของชุมชน ท่ีเช่ือมต่อกนั ส่งเสริมใหมี้จุดยนืท่ีเหมาะสม และมีส่วนต่อความส าเร็จ
ขององคก์ร  
       ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จากภายในกลุ่ม และจากกลุ่มอ่ืนๆ  
       ดูแลวา่ กลไกขององค์กรมีส่วนในการสนบัสนุน CoP  
       ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเช่ือมต่อทัว่ทั้งองคก์ร มุมมองต่อการเรียนรู้  
       การเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติั แต่เรามกัจะมองไม่เห็นวา่ เกิดการเรียนรู้ดีข้ึน  
       การแลกเปลีย่นเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดจากการดูเอกสาร ของคนอ่ืน แต่เกิดจากการท าความเขา้ใจ ในตรรกะ หรือ
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วธีิคิดของคนอ่ืน  
       เทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยใหเ้ราแลกเปล่ียนความเขา้ใจ และความคิดกนัไดก้วา้งขวางข้ึน แต่หวัใจของการ
แลกเปล่ียน คือ ความสนใจร่วมกนั ใส่ใจความคิดของกนัและกนั และสร้างชุมชนซ่ึงเช่ือใจกนั การหาโอกาส
เรียนรู้  
       ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการเรียนรู้ ใหม้องหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส่วนร่วม และการแยกตวัของสมาชิก  
       เม่ือมีการน าความรู้ไปใช้ในบริบทอื่น หรือมีการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารไปยงัอีกหนว้ยงานหน่ึง ใหติ้ดตาม
เรียนรู้การปรับเปล่ียน ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน และการแผลความหมายใหม่  
       รับรู้การเกดิขึน้ของวธีิปฏิบติัใหม่ๆ ในท่ีไกลหูไกลตา  
        การเรียนรู้ทีช่ายขอบของ CoP ก็มีความส าคญั ไดแ้ก่ การดึงดูดสมาชิกใหม่ การตอบสนองส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอก การมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนอ่ืนๆ ขอ้ควรระวงั  
        ความพยายามท่ีจะเปลีย่นความรู้ทีฝั่งลกึ มาเขา้ไวใ้นลกัษณะของเอกสาร อาจจะก่อใหเ้กิดผลเสียมากกวา่
ผลดี เกิดเป็นขยะของขอ้มูลข่าวสาร ท่ีไม่คนใช ้สุดทา้ยคนก็ยงัตอ้งการความช่วยเหลือ ในเร่ืองประสบการณ์ 
จากเพื่อนร่วมงาน  
        ให้มีการเรียนรู้ใกลชิ้ดกบัการปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด อยา่ด่วนหลวมตวัท่ีจะสกดัความรู้ความรู้จาก CoP หรือ
เปล่ียนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลกัสูตรเพื่อการฝึกอบรม  
         แนวคิดปัจจุบัน เปล่ียนจากการเก็บเก่ียวความรู้ ไปสู่การเช่ือมต่อระหวา่งบุคคล อยา่สร้างหอ้งสมุดท่ีเตม็
ไปดว้ยเอกสาร ใหส้ร้างบตัรรายช่ือบุคคล (card catalog) เพื่อช่วยในการเช่ือมต่อระหวา่งบุคคลต่อบุคคล ปัจจยัสู่
ความส าเร็จ กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการเป็นส่ิงท่ีเกิดโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ในองคก์ร มีลกัษณะของส่ิงมีชีวติ เติบโตข้ึน
เม่ือเป็นท่ีประสงคข์องสมาชิก การท่ีจะใหมี้คุณค่าต่อองคก์ร จะตอ้งไดรั้บการเพาะบ่ม ดูแลดว้ยความระมดัระวงั 
การสนบัสนุนมาเกินไป อาจจะท าใหไ้ม่เป็นท่ีสนใจจากสมาชิก การปล่อยปละละเลย ก็อาจจะท าใหแ้คระแกร็น
เห่ียวเฉา ความทา้ทายน้ีแตกต่างจากปัจจยัต่างๆ ท่ีผูน้  าองคก์รเคยประสบ ความทา้ทายส าหรับ CoP ปัญหาส าคญั
ของชุมชนท่ีก าลงัเติบโต คือ การท่ีสมาชิกสูญเสียความสนใจ และปล่อยใหผู้ป้ระสานงานรับผดิชอบไปคนเเดียว 
เม่ือผูป้ระสานงานหนัไปท างานอ่ืน ชุมชนก็ล่มสลาย ปัญหาส าคญัของชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ คือ การท่ี
สนใจอยูแ่ต่ความส าเร็จของตนเอง ขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี จะช่วยรักษาพลงัของชุมชน ใหเ้กิดความต่อเน่ือง น า
สมาชิกใหม่เขา้มาร่วม และมุ่งไปท่ีประเด็นท่ีแหลมคม  
        เชิญผู้น าทางความคิด ซ่ึงเป็นท่ียอมรับเขา้มาร่วมแต่เร่ิมแรก เพื่อสร้างพลงัใหแ้ก่ชุมชน  
        จัดให้มีเวทพีบปะกนั เพื่อแลกเปล่ียนความคิด เพื่อสร้างความต่ืนตวั ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความรู้สึกร่วม  
        ส่งเสริมการติดต่อระหวา่งสมาชิกของชุมชน  
        จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขัน ไม่จ  าเป็นวา่สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั สนบัสนุนกลุ่มแกนดว้ย
การใหเ้ป็นท่ีรับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษ ความทา้ทายดา้นเทคนิค  
        ท าให้การติดต่อ การให้ข้อมูล และการเข้าถึงชุมชนเป็นเร่ืองง่าย เช่น การใช ้Software computer ท่ีใชง่้าย 
และคุน้เคย ความทา้ทายส าหรับสมาชิก ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากของชุมชน คือ การร่วมกนัแกปั้ญหา แต่การอภิปราย
ปัญหาอยา่งเปิดอก ในขณะท่ีความคิดยงัไม่สุกงอมดี หรือคิดดงัๆ ในท่ีประชุมเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรมชาติของเรา 
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ความทา้ทายของสมาชิกท่ีส าคญั คือ การพดูถึงปัญหาของตนเอง ต่อหนา้ผูค้นจ านวนมากท่ีเราไม่รู้จกั  
        สร้างเวทเีสวนาในประเด็นท่ีเฉียบคม ใหส้มาชิกอาวุโสซ่ึงคนยอมรับ เป็นผูข้อความช่วยเหลือ และหาผูท่ี้มี
ก๋ึนไปร่วมอยูใ่นเวที ผูป้ระสานงานช่วยกระตุน้ใหอ้ธิบายหลกัคิดของขอ้เสนอ เพื่อใหส้มาชิกอภิปรายไปท่ี
สมมติฐาน ท่ีใชแ้ละเลือก การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจในกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 คน อาจใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการ
สร้างชุมชนได ้ 
  
  
      ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดก้ล่าวไวว้า่ CoP  เป็นกลุ่มคนท่ีมารวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการ  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ   เพื่อช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึน
ส่วนใหญ่การรวมตวักนัในลกัษณะน้ีมกัจะมาจากคนท่ีอยูใ่นกลุ่มงานเดียวกนัหรือมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงร่วมกนั ซ่ึงความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัจะเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
     Cop  จะมีความแตกต่างจากการท่ีบุคคลมารวมกลุ่มกนัเป็นทีมปฏิบติังานปกติทัว่ไปตรงท่ี  Cop  เป็นการ
รวมตวักนัอยา่งสมคัรใจ เป็นการเช่ือมโยงสมาชิกเขา้ดว้ยกนั โดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ไดมี้การมอบหมายสั่ง
การเป็นการเฉพาะและจะเลือกท าในหวัขอ้หรือเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนัเท่านั้น 
     ความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนในกลุ่ม CoP จะพฒันาเป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
ท างานของบุคคลและองคก์รต่อไป  และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มอยา่งไม่เป็นทางการในท่ามกลาง
บรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกบัการใชเ้ทคนิคท่ีเรียกวา่สุนทรีสนทนา (Dialogue)  ซ่ึงเป็นการสนทนาท่ี
เคารพความคิดเห็นของผูพู้ด  ใหเ้กียรติกนั  ใหโ้อกาสกนั  และไม่พยายามขดัขวางความคิดใคร กบัรับฟังผูอ่ื้น
พดูอยา่งตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)  
  
กรมการปกครองเร่ิมชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Cop)  น าร่องที ่ วปค. 
    จากการท่ีกรมการปกครองไดรั้บความไวว้างใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมายใหเ้ป็น ภาค
ส่วนหลกัในการปฏิบติัภารกิจท่ีส าคญัระดบัชาติต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น การรักษาความมัน่คง
ภายใน  การแกไ้ขปัญหายาเสพติด การบูรณาการแกไ้ขปัญหาความยากจน เป็นตน้  แสดงถึงการมีบุคลากรท่ี
เป็น   “ทุนทางสังคม”    อยูเ่ป็นพื้นฐานในองคก์ร กรมการปกครองจึงไดส่้งเสริมใหมี้การจดัการความรู้ เพื่อช่วย
ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลในรูปของการจดัชุมชนแห่งการเรียนรู้ข้ึน   โดยน าร่องท่ี
วทิยาลยัการปกครองก่อน   เรียกว่า             
    “โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( CoP ) วทิยาลยัการปกครอง”  โดยมีวตัถุประสงคใ์หญ่ ๆ  3 ประการ คือ 
                (1)  น าทฤษฏีการจดัการองคค์วามรู้ ( KM ) มาสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์แก่การปฏิบติังานจริง 

(2)  เพื่อกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารทัว่องคก์ร ( Communication ) ดา้นการจดัการองคค์วามรู้ 
                        (3)   เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ การใชเ้คร่ืองมือ CoP ในกระบวนการ KM  ส าหรับแนวทางด าเนินการ

ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
      3.1  การประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 
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                               3.2   ท าหนงัสือเวยีน เชิญชวน ขา้ราชการ ลูกจา้ง ร่วมเป็นสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
                               3.3   เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ตาม

หวัขอ้ท่ีอยูใ่นความสนใจของสมาชิก 
3                             3.4   ประสานงานเร่ืองสถานท่ีประสานงานบุคคลและงานธุรการอ่ืน  
                               3.5   จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ 
                               3.6   จดัท าสรุปการเสวนาของ CoP เพื่อเผยแพร่ จดักิจกรรม กระตุน้ ส่งเสริม เป็นระยะ ๆ 
                               3.7   ติดตามประเมินผลการด าเนินการและรายงาน 

      โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ดงักล่าว จะตอ้งมีความอดทนและใชเ้วลารวมถึงการกระตุน้ส่งเสริมและให้
ก าลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะแรก ๆ ก็คงจะตอ้งใหมี้การด าเนินการในระยะเวลาหน่ึง
แลว้ติดตามประเมินผลเพื่อท าการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
  
 บทสรุป 
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเร่ิมตน้อีกกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการ   KM  ท่ีมีกิจกรรมหลาย
ประการท่ีจะตอ้งด าเนินการทั้งในส่วนท่ีอาจเรียกวา่เป็นมิติของการบงัคบัและในส่วนท่ีเป็นมิติของการส่งเสริม 
ส่วนท่ีเป็นมิติการบงัคบั  คือ  การท่ีจะตอ้งด าเนินการ KM  ในฐานะตวัช้ีวดัท่ีเป็นพนัธะสัญญาท่ีกรมการ
ปกครองไดจ้ดัท าไวใ้นค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2549 กบั ส านกังาน ก.พ.ร. ใหส้ าเร็จ 
คือ การด าเนินการในส่วนกลางของทุกส านกั/กอง  ตามแผนปฏิบติัการการจดัการ
ความรู้  (KM  Action  Plan)  กบัการด าเนินการในส่วนภูมิภาคของอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ  ในการท าใหอ้ าเภอ/ก่ิง
อ าเภอ   เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้เพื่อการแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ จะตอ้งจดัท าผลส าเร็จการแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการใน
พื้นท่ี   จ านวน 1 เร่ือง  เพื่อเผยแพร่ติดไวท่ี้  ศตจ.อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ  และบนัทึกไวท่ี้เวบ็ไซตข์องจงัหวดัและ
กรมการปกครอง  ในส่วนท่ีเป็นมิติของการส่งเสริมคือ การด าเนินการ KM ในฐานะท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือน องคก์ร
สู่ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและท าใหมี้ความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด      บุคลากรของกรมการ
ปกครองท่ีถือไดว้า่เป็น   “ทุนทางสังคม”   มีความส าคญัยิง่ต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย 
KM  ดงักล่าว  การศึกษาเรียนรู้เร่ือง KM และการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในกิจกรรม KM ต่าง ๆ  ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะท าใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผล กบังานดา้นการจดัการความรู้ท่ีกรมปกครองรับผดิชอบ
เช่นเดียวกบังานอ่ืน ๆ ท่ีผา่นเขา้มาและส าเร็จผลลงดว้ยดี กบัทั้งเกิดคุณค่าประโยชน์แก่พี่นอ้งประชาชนและชาติ
บา้นเมืองไปพร้อมกนั เป็นท่ียอมรับและไดเ้กิดความไวว้างใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา   
  

กลบัข้ึนขา้งบน 

คุณเอือ้ คุณอ านวย คุณกจิ คุณประสาน  
  

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0


Knowledge Management 19 

            คนส าคัญทีด่ าเนินการจัดการความรู้  
  
         1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ส าหรับวงการจดัการความรู้ ถา้ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นแชมเป้ียน (เห็นคุณค่า และ
ด าเนินการผลกัดนั KM) เร่ืองท่ีวา่ยากทั้งหลายก็ง่ายข้ึน ผูบ้ริหารสูงสุดควรเป็นผูริ้เร่ิมกิจกรรมจดัการความรู้ โดย
ก าหนดตวับุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซ่ึงควรเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น รองอธิบดี, รอง
ผูอ้  านวยการใหญ่  
         2. คุณเอือ้ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถา้การริเร่ิมมาจากผูบ้ริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็สบายไป
เปลาะหน่ึง แต่ถา้การริเร่ิมท่ีแทจ้ริงไม่ไดม้าจากผูบ้ริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ น า เป้าหมาย/หวั
ปลา ไปขายผูบ้ริหารสูงสุด ใหผู้บ้ริหารสูงสุดกลายเป็นเจา้ของ “หวัปลา” ใหไ้ด ้บทบาทต่อไปของ “คุณเอ้ือ” คือ 
การหา “คุณอ านวย” และร่วมกบั “คุณอ านวย” จดัใหมี้การก าหนด “เป้าหมาย/หวัปลา” ในระดบัยอ่ยๆ ของ “คุณ
กิจ/ผูป้ฏิบติังาน”, คอยเช่ือมโยง “หวัปลา” เขา้กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ขององคก์ร, จดั
บรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออ านาจ (Empowerment), ร่วม Share ทกัษะในการเรียนรู้ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจดัการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให ้“คุณกิจ” เห็นคุณค่า
ของทกัษะดงักล่าว, จดัสรรทรัพยากรส าหรับใชใ้นกิจกรรมจดัการความรู้ พร้อมคอยเช่ือมโยงการจดัการความรู้
เขา้กบักิจกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ ทั้งภายในและนอกองคก์ร, ติดตามความเคล่ือนไหวของการด าเนินการให้
ค  าแนะน าบางเร่ือง และแสดงท่าทีช่ืนชมในความส าเร็จ อาจจดัใหมี้การยกยอ่งในผลส าเร็จ และใหร้างวลัท่ีอาจ
ไม่เนน้ส่ิงของแต่เนน้การสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
       3. คุณอ านวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผูค้อยอ านวยความสะดวกในการจดัการความรู้ 
ความส าคญัของ “คุณอ านวย” อยูท่ี่การเป็นนกัจุดประกายความคิดและการเป็นนกัเช่ือมโยง โดยตอ้งเช่ือมโยง
ระหวา่งผูป้ฏิบติั (“คุณกิจ”) กบัผูบ้ริหาร (“คุณเอ้ือ”), เช่ือมโยงระหวา่ง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองคก์ร, และ
เช่ือมโยงการจดัการความรู้ภายในองคก์ร กบัภายนอกองคก์ร โดยหนา้ท่ีท่ี “คุณอ านวย” ควรท า คือ - ร่วมกบั 
“คุณเอ้ือ” จดัใหมี้การก าหนด “หวัปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจดั “มหกรรมหวัปลา” เพื่อสร้างความเป็นเจา้ของ 
“หวัปลา” - จดัตลาดนดัความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ น าความส าเร็จมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวธีิ
ท างานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หวัปลา” - จดัการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer 
Assist) เพื่อใหบ้รรลุ “หวัปลา” ไดง่้าย หรือเร็วข้ึน โดยท่ีผูน้ั้นจะอยูภ่ายในหรือนอกองคก์รก็ได ้เรียนรู้วธีิท างาน
จากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต - จดัพื้นท่ีเสมือนส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส าหรับเก็บรวบรวมขมุ
ความรู้ท่ีได ้เช่น ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศซ่ึงรวมทั้งเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด เวบ็บล็อก อินทราเน็ต 
จดหมายข่าว เป็นตน้ - ส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนแนวปฏิบติั (CoP-Community of Practice) ในเร่ืองท่ีเป็นความรู้ 
หรือเป็นหวัใจในการบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์ร - เช่ือมโยงการด าเนินการจดัการความรู้ขององคก์ร กบั
กิจกรรมจดัการความรู้ภายนอก เพื่อสร้างความคึกคกัและเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภายนอก  
        4. คุณกจิ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผูป้ฏิบติังาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตวัจริง ของ
การจดัการความรู้ เพราะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมจดัการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็น
เจา้ของ “หวัปลา” โดยแทจ้ริง และเป็นผูท่ี้มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผูท่ี้ตอ้งมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ใช ้หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบติัใหบ้รรลุถึง “เป้าหมาย/หวัปลา” ท่ีตั้งไว ้ 
        5. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผูท่ี้คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่ายการจดัการความรู้ระหวา่ง
หน่วยงาน ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงท่ีกวา้งข้ึน เกิดพลงัร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดบั
ความรู้แบบทวคูีณ  
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กลบัข้ึนขา้งบน 

คลงัความรู้ 
          ความรู้จากห้องบรรยาย http://www.dopa.go.th/iad/subject/lo_iad.html  

กลบัข้ึนขา้งบน 

ภาษิต ค าคม KM  
            
     Knowledge resides in the users and not in the collection. 
     ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้   
     (Y. Maholtra) 
  
     KM is a Journey, not a destination. 
    การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง 
     (Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai) 
 
     A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. 
     ความรู้เพยีงเลก็น้อยเพือ่ปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลทีอ่ยู่เฉย ๆ 
     (Kahlil Gibran) 
  
     Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. 
    ความรู้เป็นสินทรัพย์ส าคัญ แต่บ่อยคร้ังความรู้เป็นส่ิงฝังลกึและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล 
  
     Knowledge is not what you know, but is what you do. 
    ความรู้ไม่ใช่เพยีงการรู้ แต่เป็นการกระท า 

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
http://www.dopa.go.th/iad/subject/lo_iad.html
http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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     Successful knowledge transfer involes 
neither computers nor documents but rather 
interactions         between people. 
    การถ่ายทอดความรู้ส าเร็จได้ไม่ใช่เร่ืองเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นเร่ืองของ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคน 
     (Mason & Mitroff, 1973) 
  

     Shift from error avoidance to error detection and correction 
    จงเปลีย่นจากการหลกีเลี่ยงความผดิพลาด ไปสู่การค้นหาความผดิพลาดและแก้ไข 
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กลบัข้ึนขา้งบน 
 

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0


การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 
 
 ตามพระราชบัญญัติรายได้ พ.ศ. 2497  ได้ก าหนดให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ต่าง ๆ เป็นการจัดหารายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  เพ่ือไปใช้ในกิจกรรมแผนงานโครงการ
พัฒนา  โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่  
 
1.  ภาษีอากรที่จัดเก็บเอง 
        - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
        - ภาษีป้าย 
        - ภาษีบ ารุงท้องที่ 
        - อากรฆ่าสัตว์ 
 
2. จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ  
        - การจัดตั้งตลาดเอกชน 
        - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
        - การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
        - การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
        - สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
3. การยื่นแบบช าระภาษีประเภทต่าง ๆ      
 3.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน  ๆ  และที่ดินซึ่งใช้
ต่อ เนื่ องกับโรง เรือนหรือสิ่ งปลู กสร้ างนั้นทั้ งที่ ให้ เช่ าท าการค้า   ที่ ไว้สิ นค้ าท าประกอบ
การค้า  อุตสาหกรรม  โดยมีหลักการปฏิบัติ  ดังนี้ ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ด้วยตนเอง   หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นแบบแทน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ต้องยื่นช าระภาษี 
ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน ไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนดจะต้องเสียเงิน
เพ่ิมและต้องระวางโทษตามกฎหมาย 
 3.2 ภาษีบ ารุงท้องที ่ 
  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่เก็บจากเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์           
ต่าง ๆ  โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปาน
กลางที่ดินโดยอปท.ประกาศตีราคาปานกลางที่ดินให้ทราบทุก 4  ปี  และช าระภาษีภายในเดือนเมษายนของ
ทุกปี โดยให้ปฏิบัติดังนี้          
 -  ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ านวนที่ดินเปลี่ยนแปลง    ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 
30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์  
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       3.3 ภาษีป้าย 
 ภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
อ่ืน  เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน  สลัก
จารึก  หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ   โดยกฎหมายได้ก าหนดอัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)  

         -  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและ/หรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 
บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
         -  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน 
หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
         -  ป้ายที่ค านวณพ้ืนที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท 
3.4 การยื่นแบบและระยะเวลาการช าระภาษีป้าย 
         -  เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี 
         -  ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

 



 
การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การงบประมาณเป็นการแสดงแผนการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้วางแผนไว้ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัด เพ่ือจัดท านโยบาย ของคณะ
ผู้บริหาร ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ในรูปของตัวเลข จ านวนเงินว่าจะท าอะไร เป็นเงินค่าอะไรบ้าง รายการละ
เท่าใด วิธีการใด   การตั้งงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารใช้ในการ  ก ากับควบคุมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้วาง แผนไว้ เป็นเครื่องมือของสภาท้องถิ่นที่จะควบคุมดูแลนโยบาย และ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และเป็นเครื่องมือของ ประชาชนในการควบคุมดูแล  ผู้ที่ประชาชนได้เลือก
เข้ามาบริหาร ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากได้มีการวิเคราะห์ประเมินผล การใช้จ่ายเงินแล้ว 
ผู้บริหารสามารถใช้เป็น ข้อมูลเพ่ือแก้ไข ปัญหาของประชาชนในปีต่อไปได้ นับว่างบประมาณรายจ่าย มี
ความส าคัญต่อบุคคล ทุกระดับในท้องถิ่นควรให้ความสนใจ  

 เจ้าหน้าที่งบประมาณมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ( กอง / ฝ่ายต่างๆ ) เสนอข้อมูลที่จะต้องใช้ใน
การจัดท างบประมาณ ส่งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ** ระเบียบ มท. ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 8 , 22 , 
และ 23  เมื่อแต่ละหน่วยงาน ( กองหรือฝ่าย ) ได้รับหนังสือจาก เจ้าหน้าที่งบประมาณให้พิจารณา 
แผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้วางไว้ในส่วนที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ  ประมาณการค่าใช้จ่าย
ทั้งที่เป็นรายจ่ายประจ า รายจ่ายเพ่ือ การลงทุนเสนอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ กรณีหน่วยงานที่มี รายได้
ประมาณการรายรับให้ดว้ย และให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังรวบรวมรายงาน  การเงินและสถิติต่างๆ ได้แก่ รับ
จริง จ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี งบแสดงฐานะการคลังของ ทุกหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่งบประมาณด้วย เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวมรายละเอียดที่ได้รับจาก กองหรือฝ่ายต่างๆ เสนอขอตั้งงบประมาณราจ่าย จัดท าเป็น 
ข้อมูลเบื้องต้นเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้ง 
งบประมาณยอดใดแล้วเจ้าหน้าที่ งบประมาณน ายอดเงินและ รายการที่ได้รับอนุมัติชั้นต้นจากผู้บริหารท้องถิ่น
นั้น จัดท าเป็น ร่างงบประมาณตามรูปเล่มงบประมาณรายจ่ายตามแบบที่ กรมการปกครองก าหนดเสนอ  ต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น** แบบที่ก าหนดตาม หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4 / ว 2787 ลง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 (ภาคผนวก 1 )  คณะผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ต่อสภา
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม และเข้าสู่กระบวนการ การตรากฎหมายท้องถิ่น ( ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / 
ข้อบังคับ แล้วแต่กรณี ) ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

 หลักการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ( กองหรือฝ่าย ) ให้
พิจารณาตั้งตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
รายจ่ายงบกลาง ประกอบด้วย  
 1. ค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย  
 2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
 3. เงินส ารองจ่าย  
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 4. เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ  

 5. เงินค่าท าศพ ค่าช าระเงินกู้และดอกเบี้ย ให้หน่วยงานคลังตรวจสอบ สัญญาเงินกู้ตั้งงบประมาณส่ง
ใช้เงินกู้ให้ตรงตามสัญญา รายจ่ายตามข้อผูกพัน เป็นรายจ่ายที่องค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นผูกพันตาม กฎหมาย
ที่ต้องตั้งงบประมาณให้ หน่วยงานอ่ืน ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจรตั้งจ่ายโดยพิจารณา จ่ายจากเงิน
ค่าปรับตาม กฎหมายจราจรทางบกเพ่ือสนับสนุน การด าเนินงานของต ารวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ 
ท้องถิ่นสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย  เกี่ยวกับการจราจรและเป็นสิ่งที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น เป็นต้น ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น รถจักยานยนต์ เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ก่อนจึงตั้ง
งบประมาณได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ( ก. บ. ท. ) โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละสองของ
รายได้ ประจ าปีตามงบประมาณทั่วไป ( ไม่รวมรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน )
เงินช่วยค่าครองชีพผู้บ าเหน็จบ านาญราชการส่วน ท้องถิ่นท่ีมิใช่ต าแหน่งครู  

เงินสมทบกองทนุประกันสังคมให้ค านวณตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม  

ค่าบ ารุงสันตินิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย พิจารณาจากรายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงิน
จ่าย ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว 
แต่ทั้งนี้ไมเ่กิน 750,000 บาท  

เงินส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ในกรณีที่จ าเป็นตาม ความเหมาะสมซึ่งการ
อนุมัติให้ใช้จ่าย เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้หน่วยงาน (กองหรือฝ่าย) ที่มีความจ าเป็นต้องใช้
เงินชี้แจงเหตุผลของความจ าเป็น 

 



 

 

 

3.  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
มาให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลัง
เพียงพอสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 

  “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

   “คนพิการ” หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   “ผู้ป่วยเอดส์” หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

   “ผู้อุปการะ” หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เช่น บิดา 
มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพ่ีน้องหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือ แต่
ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงสถานสงเคราะห์หรือองค์กรที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   “เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ” หมายความว่า เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเงินโดยจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ 

   “ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์” หมายความว่า ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งได้รับ
การอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 

3.1  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์       ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ     คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  (๑)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (๒)  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือ ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
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 3.2  การด าเนินการกับผู้สูงอายุและคนพิการ   ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แล้วเสนอต่อที่ประชุม
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือท าการพิจารณาจัดล าดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๗ และ
บัญชีรายชื่อที่ส ารองไว้ที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดล าดับด้วย ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือท าการคัดเลือกโดยจัดล าดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ของหมู่บ้าน 

   (๒)  น ารายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๘ (๑) มาจัดท าเป็นบัญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อ่ืนๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามบัญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

   ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
คัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป 

 3.3  การด าเนินการเกี่ยวกับผู้ป่วยเอดส์  ผู้ป่วยเอดส์ที่มีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่น
ค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนาอยู่ 

   ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนก็ได้ เมื่อมีผู้ป่วยเอดส์มายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ ให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอรับการสงเคราะห์ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับ
การสงเคราะห์หรือไม่ โดยให้น าความในข้อ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดล าดับด้วยและให้จัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามระเบียบนี้ 

 3.4  การจัดท าทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
จัดท าทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไว้เป็นหลักฐานทุกคน และให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดทราบ   ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ
ถัดไป 
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 3.5  การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์    ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้
ให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่น และให้สิทธิดังกล่าว
สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้   (๑)  ถึงแก่กรรม    (๒)  ขาดคุณสมบัต ิ

   กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๑) ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่ถึงแก่กรรมนั้นในงวด
เบิกจ่ายถัดไป  กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๒) ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ด าเนินการตามข้อ ๘ วรรค
สอง ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป      
  กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๒) ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป 

  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระงับการจ่ายเงินตามข้อ ๑๓ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลื่อนผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในบัญชีรายชื่อล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับเ งิน
สงเคราะห์แทนผู้ที่หมดสิทธิ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเว้นการ
จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ จะจ่ายปีละ ๒ ครั้งๆ ละ ๖ เดือน ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

    (๒)  จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

   การโอนเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในการโอน 

   หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ และ
หนังสือมอบอ านาจให้ท าตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการดังต่อไปนี้ 

   (๑)  แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือยืนยัน
ความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพนั้นต่อไป ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไม่สามารถ
มาแสดงตนได้จะมอบอ านาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้บุคคลอ่ืนมาแจ้งแทนก็ได้ 
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   (๒)  น าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ ปิดประกาศไว้โดย
เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อ่ืนๆ ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

   ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
คัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป 

 



 

การด าเนินการดา้นพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  การซื้อหรือการจ้างกระท า ได้ 5 วิธ ีคือ 
 
 (1) วิธีตกลงราคา   คือ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาไม่เกิน 50,000 บาท 
 (2) วิธีสอบราคา  คือ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาเกิน 50,000 บาท 
 (3) วิธีประกวดราคา  คือ  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้ง
หนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 1,000,000 บาท 
 (4) วิธีพิเศษ  คือ  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 50,000 บาท ให้กรท า 
ได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
  -   เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความช านาญเป็นพิเศษ เช่น งานจ้าง
ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  -  เป็นงานที่ต้องกระท า โดนเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  เป็นงานที่ได้ด า เนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
 (5) วิธีกรณีพิเศษ  คือ  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วย
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบยีบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฏหมายบัญญัติ
ว่าเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ 
  -  เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือท า งานจ้างนั่นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อ หรือจ้าง 
  -  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืน
    ที่มกีฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดด้วย 
 
2. คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการด า เนินการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน 
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้ว แตก่รณี คือ 
 -  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 -  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
 -  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 -  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 -  คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 -  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 -   คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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3.  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง   คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดย 
ตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และข้อ ก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงาน 
 (2) การด าเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการต่าง ๆ ไม่น่าจะ
เป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท า งานจ้างนั้น ๆ โดยให้มี      
อ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานได้ตามเห็นสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบ 
  (3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายในสามวันท า การ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท า การตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
 (4) เมื่อเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 
แล้วให้ถือว่าผู้ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท าใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบให้แก่ผู้รับ
จ้างหนึ่งฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับ เพ่ือท า การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  (5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยท า ความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอประธาน 
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าประธานกรรมการบริหาสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะด า เนิน
การตาม  
4.  หน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีดังนี้ 
 (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท า งานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนงานได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญา  
  (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่
คาดหมายไว้แล้ว  งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  
15 
 (3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้
เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่  การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใช้ด้วย 
 (4) ในวันก าหนดลงมือท า การของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน
สามวันท าการนับแต่วันถึงก าหนดนั้น ๆ 
5. หลักประกัน 
 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  -  เงินสด 
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  -  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ช า ระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวัน
นั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
  -  หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่อธิบดีก าหนด 
  -  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  -  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา  ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม ในอัตราร้อยละ
ห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี 
6. การยืม  การให้ยืมหรือน า พัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ประโยชน์ของทางราชการ 
  -  การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท า หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวัน
ส่งคืน โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  -  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน า พัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก
เกิดช า รุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพอย่างเดียวกัน 
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคา 
7.  การเก็บรักษาพัสดุ 
 พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบนี้ 
เว้น แตก่ฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ สั่งกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ด า เนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้ว แตก่รณี แยกเปน็  และแสดงรายการตามตัวอย่างที่ 
อธิบดีก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
 (2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน 
8. การเบิก-จ่ายพัสดุ 
 การเบิกพัสดุจากองค์การบริหารส่วนต าบล ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก และให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้จ่ายพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบแล้วลงบัญชี 
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
9.  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน  
ต าบลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจ า เป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้น
งวดนั้น  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท า การวันแรกของเดือน
ตุลาคมเป็นต้น    ตั้งภายในสามสิบวันท า การนับแต่วันเริ่มด า เนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ปิดประกาศรายงานดังกล่าว ณ ที่ท า 
การองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ พร้อมกับส่งรายงานผ่านอ าเภอไปยังส า 
นักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส า นักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด 
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10. การจ าหน่าย 
 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ า เป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไป จะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   -   ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่
เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้ 
  -  การขายให้แก่ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา) 
  -  โอน ให้แก่ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นหนว่ยงานอืน่  
  -  เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี 
11.  การจ าหน่วยเป็นสูญ 
 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามหลักเกณฑ์เรื่อง 
ความรับผิดทางแพ่ง หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สามารถด า เนินการตามข้อ 78 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ 
12. การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 เมื่อได้ด าเนินการตาม แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที พร้อม
กับส่งส า เนาบัญชีหรือทะเบียนนั้นผ่านอ าเภอไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 
ข้อ 82 ในกรณีที่พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดการช า รุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ า เป็น
ต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจ า ปีตามข้อ 76 และได้ด า เนินการตามหลักเกณฑ์เรื่อง
ความรับผิดทางแพ่ง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้วให้ด า เนินการจ าหน่ายเป็นสูญและ   
ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน โดยอนุโลม 
 



4. การด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนต าบล 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

1.วินัย 1.ความหมาย 
 
 
 
2.ประเภท 

1.การควบคุมความประพฤติ
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผน 
2.ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
แสดงออกมาว่าสามารถที่จะ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ
ของวินัย 
1.วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลด
ขั้นเงินเดือน) 
2.วินัยอย่างร้ายแรง (ปลด
ออก/ไล่ออก) 

1.คู่มือการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 

 

 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
21 

2.การด าเนินการ
ทางวินัย 

กระบวนการด าเนินการทาง
วินัย 

- การด าเนินการทั้งหลายที่
กระท าเป็นพิธีการตาม
กฎหมายเมื่อมีกรณีถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย โดย
มีกระบวนการ การตั้งเรื่อง
กล่าวหา , การสืบสวนหรือ
สอบสวน , การพิจารณา
ความผิดและโทษ , การสั่ง
ลงโทษหรืองดโทษ , การ
ด าเนินการต่างๆระหว่างการ
สอบสวนและพิจารณา
ความผิด  

1.คู่มือการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 หน้า 
25-115 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

3.มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
วินัยและการ
รักษาวินัยและ
การด าเนินการ
ทางวินัย 

มีเนื้อหาสาระทั้งสิ้น 72 ข้อ 

1.ข้อก าหนดด้านสาระบัญญัติ 
(ข้อ 1-21) ก าหนดให้
พนักงานส่วนท้องถิ่นต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร 
และฐานความผิดทางวินัยมี
อะไรบ้าง 
2.ข้อก าหนดด้านวิธีสบัญญัติ 
(ข้อ 22-72) เป็นวิธีการ
ด าเนินการทางวินัยทั้ง
กระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุด 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
1-72 

4.การอ้าง
กฎหมาย 

กฎหมายเกี่ยวกับวินัย มี 
1.มาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
2.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัยและ
การด าเนินการทางวินัย 
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธณณ์และ
การร้องทุกข์ ของ ก.จังหวัด 

-เมื่อจะอ้างกฎหมายในการ
ด าเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/
เมืองพัทยา/อบต.) ต้องอ้าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย 
การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของ 
ก.จังหวัด เท่านั้น 
-จะอ้างมาตรฐานกลางหรือ
มาตรฐานทั่วไป ไม่ได้ 

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
ของแต่ละ ก.จังหวัด 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

5.การชี้มูลและ
การตั้งเรื่อง เพื่อ
ด าเนินการทาง
วินัย 

1.เป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการทางวินัย 
2.นายกฯ ไม่ต้องสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ือหามูล
ความผิดอีก 
3.การด าเนินการทางวินัย 
อาจเกิดจาก 
(1)มีผู้กล่าวหา/มีผู้ร้องเรียน 
โดยแจ้งชื่อที่อยู่ของตนเองที่
แน่นอน และระบุกรณีท่ี
กล่าวหา ซึ่งปรากฎตัวผู้
กล่าวหา 
(2)ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา/
หรือบุคคลอ่ืน ฯลฯ ตรวจ
พบความผิด ซึ่งเป็นกรณี
สงสัยโดยยังไม่มี
พยานหลักฐาน 
(3)หน่วยงานของรัฐชี้มูลให้
ด าเนินการทางวินัย เช่น 
กระทวง ทบวง กรม สตง.
หรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ฯลฯ 

1.ถ้ากรณียังไม่ชัดเจนให้สอบ
ข้อเท็จจริงเสียก่อน 
2.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง นายกฯ อาจ
สอบสวนโดย 
(1)ด าเนินการเอง 
(2)มอบหมายผู้อ่ืน 
(3)ตั้งกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเพ่ือลงโทษทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง หรือ 
(4)ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง(1)-(4)ต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
ก.ต้องแจ้งและอธิบายข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
ข.ต้องสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
กล่าวทราบ 
ค.ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

3.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้นายกฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ (ตาม
แบบ สว.1) ขึ้นท าการ
สอบสวน แล้วด าเนินการตาม
แบบ สว.2 ถึง สว.6 (กรณี 
สตง.ชี้มูล ให้ตรวจสอบก่อนว่า
แจ้งให้ท าอะไร หากสอบขอ
เท็จจริงต้องสอบข้อเท็จจริง
ก่อน  

1.หนังสือส านักงาน ก.
อบต.,ก.ท. และ ก.จ.ที่ 
มท 0809.2/ว195 ลง
วันที่ 8 กันยายน 2548 
และหนังสือส านักงาน 
ก.พ.ที่ นค 1011/ว19 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2547 เรื่องวิธีการก่อน
ด าเนินการทางวินัยและ
การสอบสวนวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง 
2.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
20 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 
0809.1/ว143 ลงวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2546 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

6.การพิจารณา
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
กรณี สตง.หรือ
หน่วยงานอื่นของ
รัฐ ชี้มูล 

ให้ตรวจสอบการชี้มูลว่าเป็น
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือ
วินัยอย่างร้ายแรง 

1.ถ้าเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง(ไม่กระทบต่อ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน/เลื่อน
ระดับ ออกค าสั่งคล้ายกับการ
สอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือ
ป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็น
วินัยอย่างร้ายแรง) 
2.ถ้าเป็นวินัยอย่างร้ายแรงให้
ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง  

หากเป็นหนังสือ สตง.สังเกต
ได้จากท้ายหนังสือ เช่น "ให้
ด าเนินการทางวินัย ตามควร
แก่กรณี" และให้รายงานทุก 
60 วัน มักเป็นวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง แต่ถ้าเป็นวินัย
ร้ายแรง มักจะระบุชัด เช่น 
น่าเชื่อว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง และให้
รายงานทุก 90 วัน เป็นต้น 

7.การพิจารณา
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
กรณี ป.ป.ช.ชี้มูล 

ให้ให้ส านวนของ ป.ป.ช.
พิจารณาโทษ ได้เลย 

1.ไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใดๆ 
ขึ้นอีก 
2.ให้ใช้ส านวน ป.ป.ช.
พิจารณาโทษเลย 
3.รายงาน ก.จังหวัดตาม
หลักเกณฑ์ฯ 

1.พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา 92 

8.การสอบสวน
ตามท่ีนายกฯ 
เห็นสมควร (วินัย
อย่างไม่ร้ายแรง) 

อ านาจการสั่งสอบสวนต้อง
เริ่มต้นจากนายกฯ 

1.กรณีการสอบสวนมาแล้ว
โดยหน่วยงานอื่น หากนายกฯ 
จะลงโทษทางวินัยโดยไม่
สอบสวนอีก ไม่ได้ (ยกเว้น 
ป.ป.ช.ชี้มูล) 
2.นายกฯ อาจสอบสวนเอง
หรือมอบให้บุคคลอ่ืนสอบสวน 
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือ
ลงโทษทางวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง หรือสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงได้ 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.
,ก.ท.และ ก.จ.ที่ มท 
0809.2/ว195 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2548 
2.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และ
การด าเนินการทางวินัยฯ ข้อ 
20 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต.ที่ มท 0809.1/
ว143 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2546  
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

9.การยืมตัว
กรรมการ
สอบสวนจาก
สังกัดอ่ืน 

1.เมื่อมีความจ าเป็นต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย(ร้ายแรง/
ไม่ร้ายแรง) 
2.ไม่อาจแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นใน อปท.แห่งนั้น
ได้ 

1.ประสานภายในไปยัง อปท.
อ่ืน หรือ อปท.ประเภทอ่ืน 
หรืออ าเภอหรือจังหวัด ซึ่งเป็น 
"ต้นสังกัด"ของผู้ที่จะขอยืมตัว
มาเป็นกรรมการสอบสวน 
2.เมื่อมีการตอบรับจากผู้จะ
ท าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้นแล้ว ให้ท าเป็น
หนังสือขอยืมตัวตามนั้น 
3.หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง 
"อนุญาต" จากต้นสังกัดของผู้
นั้นแล้ว ให้ด าเนินการออก
ค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบสวนได้ 
4.ค าว่า"ต้นสังกัด"หมายถึง 
(1)ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี
ขอตัวข้าราชการพลเรือน ซึ่ง
อยู่ในก ากับดูแล 
(2)นายอ าเภอ กรณีขอตัว
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู่ใน
ก ากับดูแล 
(3)นายกฯ กรณีขอตัว
ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นในสังกัด 
5.ต้องได้รับหนังสือแจ้ง 
"อนุญาต"เสียก่อนจึงจะ
ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นกรรมการสอบสวนได้(ให้
หลีกเลี่ยงออกค าสั่งก่อนรับ
อนุญาต) 

1.หนังสือส านักงาน ก.
อบต.,ก.ท.และ ก.จ.ที่ 
มท 0809.2/ว205 ลง
วันที่ 20 กันยายน 
2548 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

10.คุณสมบัติ
ของกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

หากคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ไม่มีคุณสมบัติ 
แม้แต่คนเดียว จะท าให้การ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป ไม่
อาจน ามาพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยได้ 

1.เป็นนิติกร หรือ 
2.ได้รับปริญญาทางกฎหมาย 
หรือ 
3.ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
การด าเนินการทางวินัย
(เครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยฯ) หรือ 
4.มีประสบการณ์ด้านการ
ด าเนินการทางวินัย 
5.หนึ่งในกรรมการสอบสวน 
อาจมีคุณสมบัติข้างต้นเพียง
คนเดียว ก็ท าการสอบสวนได้ 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยฯ ข้อ 
31 และ 61  

11.การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน เมื่อ
นายกฯเป็น
คู่กรณี หรือถูก
กล่าวหาว่า
กระท าผิดร่วมกับ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

นายกฯไม่อาจเลือก
กรรมการสอบสวนได้เอง 
โดยล าพัง 

ให้ ก.จังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 
1.ตรวจสอบ 
2.หากพบว่าเป็นความจริง 
3.พิจารณาคัดเลือกผู้จะเป็น
กรรมการสอบสวน 
4.แจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับ
คัดเลือกทราบ 
5.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นกรรมการให้นายกฯ ออก
ค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบสวน 
6.พิจารณาส านวนสอบสวน
แทนนายกฯ หลังจาก
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว
เสร็จ และเสนอมา 
7.แจ้งมติ ก.จังหวัด ไปให้
นายกฯ สั่งหรือปฏิบัตินามมติ
นั้น 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
31 วรรคห้า,วรรคหก 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขัน้ตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

12.การยกเลิก
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เมื่อออกแล้ว
ยกเลิกมิได้ 

1.เว้นแต่ออกค าสั่งผิด
ข้อเท็จจริงในสาระส าคัญ 
2.หากมิใช่สาระส าคัญ ต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
เท่านั้น 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
31 วรรคเจ็ด ข้อ 38 
(หรือข้อ 40 จังหวัด) 

13.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ 
สว.1) 

1.ข้อความท่ีต้องระบุ 

2.ขอความท่ีไม่ต้องระบุ 

1.ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูก
กล่าวหา 
2.เรื่องที่กล่าวหา(ระบุเฉพาะ
พฤติการณ์) 
3.ชื่อและต าแหน่งของ
กรรมการสอบสวน 

1.ห้ามระบุฐานความผิด 
เพราะยังไม่ได้สอบสวน 
2.ฐานความผิดจะเริ่มระบุ
ตั้งแต่ สว.3 เป็นต้นไป 
3.การระบุฐานความผิดใน
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (สว.1) ตั้งแตต่้น จะ
ท าให้ไม่สามารถสอบสวนให้
หมดประเด็น หรือสิ้นกระแส
ความได้ 
4.เมื่อใช้กับวินัยไม่ร้ายแรง 
ตัดค าว่า "ร้ายแรง"ออก 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย 
ข้อ  32 

13.การแจ้งค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ 
สว.1) 

นายกฯ ต้องแจ้งค าสั่งฯ นั้น 
โดยเร็ว 

1.แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
2.แจ้งให้ประธานกรรมการ
สอบสวนทราบ เพราะเมื่อ
ประธานฯ รับทราบ เงื่อนเวลา
การสอบสวนจะเริ่มนับทันที 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
33 และ 40 

 



8 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

14.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ 
สว.1) 

1.ข้อความท่ีต้องระบุ 

2.ขอความท่ีไม่ต้องระบุ 

1.ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูก
กล่าวหา 
2.เรื่องที่กล่าวหา(ระบุเฉพาะ
พฤติการณ์) 
3.ชื่อและต าแหน่งของกรรมการ
สอบสวน 

1.ห้ามระบุฐานความผิด เพราะ
ยังไม่ได้สอบสวน 
2.ฐานความผิดจะเริ่มระบุตั้งแต่ 
สว.3 เป็นต้นไป 
3.การระบุฐานความผิดในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(สว.1) ตั้งแต่ต้น จะท าให้ไม่
สามารถสอบสวนให้หมดประเด็น 
หรือสิ้นกระแสความได้ 
4.เมื่อใช้กับวินัยไม่ร้ายแรง ตัดค า
ว่า "ร้ายแรง"ออก 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย 
ข้อ  32 

15.การคัดค้าน
กรรมการ
สอบสวน 

มีเหตุคัดค้านกรรมการ
สอบสวน (5 เหตุ) 

1.ให้ผู้ถูกกล่าวหา คัดค้าน
กรรมการสอบสวนผู้นั้น ภายใน 7 
วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
2.ให้นายกฯ ที่ออกค าสั่งฯ
พิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน 
นับแต่วันได้รับค าคัดค้าน 
3.หากนายกฯไม่สั่งการอย่างใด
อย่างหนึ่งภายใน 15 วัน ถือว่าผู้
ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น
กรรมการสอบสวนทันที (ห้ามเข้า
ร่วมท าการสอบสวน เพราะไม่มี
ฐานะเป็นกรรมการ 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
36 และ 38 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
37 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

  สอบสวนแล้ว) 
(1)ให้เลขานุการ รายงาน
นายกฯ 
(2)ให้เปลี่ยนแปลงตัว
กรรมการที่พ้นจากการเป็น
กรรมการนั้น 
4.กรณีที่กรรมการเห็นว่าตนมี
เหตุจะถูกคัดค้าน ก็ให้
ด าเนินการเช่นเดียวกัน 

 

16.การนับเวลา
สอบสวน 

1.เวลาสอบสวนปกติ 120 
วัน 
2.ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ 
ละไม่เกิน 30 วัน รวม 
180 วัน 

1.ระยะเวลาเริ่มนับเมื่อ
ประธานกรรมการสอบสวน
รับทราบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
2.เมื่อครบ 120 วัน 
สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้
ประธานกรรมการสอบสวน 
ขอขยายเวลาต่อนายกฯ ที่
ออกค าสั่งแต่งตั้งฯ 
3.เมื่อครบ 180 วัน 
สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้
ประธานกรรมการสอบสวนขอ
ขยายเวลาไปยัง ก.จังหวัด 
เพ่ือก าหนดเงื่อนเวลาเร่งรัด 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
40 

2.การสอบสวนที่เกิน 
180 วัน ไม่ท าการ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป 
แต่หากคณะกรรมการ
สอบสวนประวิงเวลาอาจ
ถูกร้องเรียนกล่าวหาเสีย
เอง 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

17.การเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้ออก
จากราชการไป
แล้ว 

ถูกกล่าวหาก่อนออกจาก
ราชการ (เว้นแต่ออกเพราะ
ตาย) นายกฯ มีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัย เสมือน
ว่ายังมิได้ออกจากราชการ 

1.เป็นการกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็น
หนังสือต่อ 
(1)ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
(2)ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน 
(3)ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมาย หรือ 
(1)ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
กล่าวหาเองเป็นหนังสือ 
(2)ถูกฟ้องคดีอาญา 
(3)ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา 

2.ถ้ากล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายกฯ
ไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัย
ได้อีก 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
24 

18.การกระท าที่
ปรากฎชัดแจ้ง 

ด าเนินการทางวินัย โดย 
1.ไม่สอบสวน หรือ 
2.งดการสอบสวน ก็ได้ 

1.กระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง 
(1)ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ว่ากระท าผิด และนายกฯ เห็น
ว่าข้อเท็จจริงตามค าพิพากษา 
ประจักษ์ชัดแล้ว (ต้องแจ้งให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบค าพิพากษา
ด้วย) 
(2)รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
นายกฯ หรือรับสารภาพต่อ 
1.ผู้มีหน้าที่สืบสวน 
2.คณะกรรมการสอบสวน
และได้บันทึกถ้อยค ารับ
สารภาพเป็นหนังสือ 

 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รกัษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
27 

2.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
28 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

  2.กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(1)ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

ให้จ าคุก (จริงๆ) (ต้องแจ้งให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบค าพิพากษา
ด้วย) 
(2)ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน 
และนายกฯได้สืบสวนแล้ว 
เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(3)รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
นายกฯ หรือรับสารภาพต่อ 
1.ผู้มีหน้าที่สืบสวน 
2.คณะกรรมการสอบสวน 
และได้บันทึกถ้อยค ารับ
สารภาพเป็นหนังสือ 

 

19.การสอบสวน
หรือรวบรวม
พยานหลักฐาน
ต่างท้องที่(อาจ
ไกลโดยระยะทาง 
ไม่สามารถ
เดินทางไป
สอบสวนเอง 
ฯลฯ) 

 

1.ประธานกรรมการสอบสวน
รายงานต่อนายกฯ เพ่ือขอให้
นายกฯ/หัวหน้าส่วนราชการ
ในท้องที่นั้นสอบสวนหรือ
รวบรวมแทน 
2.ให้นายกฯขอให้นายกฯ/
หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่
นั้น แต่งตั้งข้าราชการ/
พนักงานในสังกัดอย่างน้อย 2 
คน ร่วมเป็น คณะท าการ
สอบสวน 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย 
ข้อ  51 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

20.กรรมการ
สอบสวนเห็น
นอกเหนือจาก
เรื่องท่ีระบุใน
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน 
(ในขณะ
สอบสวน) 

กรรมการสอบสวนต้อง
ก าหนดประเด็นหรือข้อ
ส าคัญที่จะต้องสอบสวน 
1.กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงในเรื่องอ่ืน 
2.หย่อนความสามารถ 
3.บกพร่องในหน้าที่ 
4.ประพฤติตนไม่
เหมาะสม 

1.ให้ประธานกรรมการสอบสวน 
รายงานไปยั่งนายกฯ โดยเร็ว 
2.ถ้านายกฯ เห็นด้วย ให้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการ
สอบสวน (แบบ สว.1) 
3.กรรมการสอบสวนจะเป็นชุด
เดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ 

1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทาง
วินัย ข้อ 52 

21.การสอบสวน
พาดพิงถึง
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้อื่น 

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้อ่ืน
นั้น มิใช่เป็นผู้ถูกกล่าวหา 

1.ให้กรรมการสอบสวนพิจารณา
ว่าผู้นั้นมีส่วนกระท าผิดในเรื่อง
นั้นหรือไม่ 
2.หากเห็นว่ามี ให้ประธาน
กรรมการสอบสวน รายงานไปยัง
นายกฯ โดยเร็ว 
3.ถ้านายกฯ เห็นด้วย ให้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการ
สอบสวน (แบบ สว.1) 
4.กรรมการสอบสวนจะเป็นชุด
เดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ 

1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทาง
วินัย ข้อ 53 

22.การโอน 
(ย้าย)ระหว่างการ
สอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน
ต้องสอบต่อไปจนแล้ว
เสร็จ 

ให้นายกฯ คนเดิม และนายกฯคน
ใหม่ ตรวจความถูกต้อง แล้วให้
นายกฯคนใหม่ ใช้ส านวนนั้น
พิจารณาลงโทษจากส านวนเดิม
ได้เลย 

1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทาง
วินัย ข้อ 56 

23.การเสนอ
ส านวนการ
สอบสวน (แบบ 
สว.6) 

1.กรรมการต้องมี
ความเห็น 
2.เสนอต่อนายกฯโดยตรง 

ไม่ต้องเสนอผ่านปลัด อปท.
เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทาง
วินัย ข้อ 58 
2.หนังสือส านักงาน ก.
อบต.ที่ มท 0809.6/ว
139 ลงวันที่ 5ก.ย.49  
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

24.ผู้ถูกกล่าวหา
ตายระหว่างการ
สอบสวน 

ยุติการสอบปากค า 

ให้คณะกรรมการสอบสวน 
1.รวบรวมพยานหลักฐาน
เท่าท่ีมี 
2.วินิจฉัยว่าผู้ตายผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือไม่ 
3.ถ้าผิด จะลงโทษเพียงใด 
4.ปลดออกได้รับบ าเหน็จ/ไล่
ออกไม่ได้รับ 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ขอรับบ าเหน็จ บ านาญ 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
24 
2.หลักเกณฑ์การจ่าย
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

25.กรณี
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นเก่ียวข้อง
กับยาเสพติด 
(ผลิต/เสพ/ค้า 
ฯลฯ) 

ให้นายกฯออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
(ฐานประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง/ขาดคุณสมบัติ
เบื้องต้น) 

1.เสนอขอความเห็นชอบจาก 
ก.จังหวัด เพ่ือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
2.จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

1.หนังสือส านักงาน ก.
อบต.,ก.ท.และ ก.จ.ที่ 
มท 0809.1/ว733 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 
2546 

26.กรณีต้องหา
คดีอาญา/ถูกฟ้อง
คดีอาญา 

ต้องด าเนินการทางวินัยไป
พร้อมกันด้วย 

1.เมื่อลงนามรับทราบข้อ
กล่าวหาของพนักงาน
สอบสวน (กรณีต้องหา
คดีอาญา) 
2.เมื่อศาลประทับรับฟ้อง 
(กรณีถูกฟ้องคดี) 
3.นายกฯ ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ตามควรแก่กรณีทันที 

1.หนังสือส านักงาน ก.พ.
ที่ สร 0905/ว4 ลงวันที่ 
18 มีนาคม 2509 
2.หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ลับ 
ที่ 13333/2498 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 
2498 
3.หนังสือส านักงาน ก.
อบต.ที่ มท 0809.2/ว
740 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2547 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

27.การเลื่อนขั้น
เงินเดือนระหว่าง
ถูกด าเนินการ
ทางวินัย รวมถึง
การเลื่อนระดับ 

1.กรณีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
อย่างไม่ร้ายแรง 

2.กรณีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
อย่างร้ายแรง 

1.เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตามปกติ 

2.เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้ และ
เลื่อนระดับไม่ได้ 
(1)ถึงรอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ให้รอเลื่อนขั้นโดยกันเงินไว้ 
(2)สามารถกันเงินไว้หลายครั้ง 
จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 
0809.1/ว71 ลงวันที่ 
22 มกราคม 2546 

28.มติ ครม.มติ 
ก.พ.ที่เก่ียวกับ
วินัย 

น ามาใช้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นด้วย 

ทั้งท่ีมีอยู่แล้วและจะมีขึ้นใน
อนาคต เฉพาะในเรื่องเก่ียวกับ
วินัยเท่านั้น 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 
0313.3/ว889 ลงวันที่ 
30 สิงหาคม 2545 

29.ค่าสมนาคุณ
คณะกรรมการ
สอบสวน 

สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะ
การสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น 

1.เบิกจ่ายจาก อปท.เจ้าของเรื่อง
ผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
2.อัตราการเบิกจ่าย 
(1)สอบสวนตามปกติครั้งละ 
250 บาท 
(2)สอบสวนเพื่อมีมติสรุป
พยานหลักฐาน และมีมติว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือไม่ ครั้งละ 300 บาท 
(3)เบิกได้เพียงการประชุม 60 
วัน นับแต่วันประชุมครั้งแรก 

1.หนังสือส านักงาน ก.
อบต.,ก.ท.และ ก.จ.ที่ มท 
0809.1/ว381 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2546 

30.การเสนอ
รายงานการ
สอบสวน (แบบ 
สว.6) 

เสนอตามแบบ สว.6โดย
ต้องมีความเห็นด้วย 

เสนอต่อนายกฯ ผู้ออกค าสั่ง
แต่งตั้งเพ่ือพิจารณา เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 8 เมื่อเสนอแล้วถือว่า 
การสอบสวนแล้วเสร็จ 

1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย 
การเนินการทางวินัย ข้อ 
58 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

31.กรณีมี
ความเห็นแย้ง 

กรรมการสอบสวนผู้ใดมี
ความเห็นแย้ง 

1.ให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับ
รายงานการสอบสวน 
2.ให้ถือความเห็นแย้งเป็นส่วน
หนึ่งของรายงานการสอบสวน 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
58 

32.รายงานการ
สอบสวน (แบบ 
สว.6) 

ต้องมีสาระส าคัญ (อย่าง
น้อย) ดังนี้ 

1.สรุปข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน 
2.วินิจฉัยเปรียบเทียบ
พยานหลักฐาน 
3.ความเห็นของกรรมการ
สอบสวน 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
58 

33.การออก
ค าสั่งลงโทษ 
(แบบ ลท.1-4) 

1.กรณีแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง 

1.คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
เป็นวินัยไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/
ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) 
นายกฯเห็นว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง
ด้วย นายกฯสามารถลงโทษวินัย
ไม่ร้ายแรงได้เลยทุกระดับ 
2.คณะกรรมการสอบสวน หรือ
นายกฯ เห็นว่าเป็นวินัยอย่าง
ร้ายแรง ต้องกลับไปตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงใหม่ให้ถูกต้อง 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
67 และ 68 

34.การปฏิบัติ
ตามค าสั่งลงโทษ 

เมื่อนายกฯออกค าสั่ง
ลงโทษ 

1.ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าสั่ง
ลงโทษทันที 
2.ไม่ต้องรอการพิจารณารายงาน
ของ ก.จังหวัด 
3.เพราะเป็นคนละขั้นตอนกัน 
4.หากเป็นขั้นตอนการพิจารณา
รายงานการด าเนินการทางวินัย
ของ ก.จังหวัด เมื่อ ก.จังหวัดมีมติ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิม /ลดโทษ  

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
67,68,69 และ 70 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

35.การรายงาน
การด าเนินการ
ทางวินัย 

ให้นายกฯรายงานตรงไป
ยัง ก.จังหวัด 

1.เมื่อนายกฯด าเนินการแล้วให้
รายงานตรงไปยัง ก.จังหวัดได้
เลย 
2.กรณีอ าเภอ/จังหวัดชี้มูล เมื่อ
นายกฯด าเนินการแล้วให้
รายงานตรงไปยัง ก.จังหวัดได้
เลย แล้วรายงานผลให้อ าเภอ
หรือจังหวัดทราบด้วย 

1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และ
การด าเนินการทางวินัย ข้อ 
70 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 
0809.2/ว1703ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2546 

36.การพิจารณา
รายงานการ
ด าเนินการทาง
วินัย 

1.ก.จังหวัด รับเรื่อง 
2.ส่งอนุวินัยฯ ท า
ความเห็น 

1.ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด 
ให้นายกฯสั่งปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น 
2.กรณีมีมติเพ่ิมโทษ ให้นายกฯ
ออกค าสั่งเพ่ิมโทษ 
3.กรณีมติลดโทษ ให้นายกฯ
ออกค าสั่งลดโทษ 

1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และ
การด าเนินการทางวินัย ข้อ 
70 

37.การพิจารณา
รายงานการ
ด าเนินการทาง
วินัย เมื่อมีการ
ยื่นอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษด้วย 

อนุอุทธรณ์ฯ เป็นผู้ท า
ความเห็น (อนุวินัยฯ ไม่
ต้องท าความเห็น) 

อนุวินัยฯ ต้องส่งเรื่องการ
รายงานการด าเนินการทางวินัย
ให้อนุอุทธรณ์ฯ เท่านั้นเป็นผู้ท า
ความเห็น 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 
0313.3/345 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2545 

38.การรายงาน
การด าเนินการ
ทางวินัยไปยัง ก.
กลาง 

รายงานตามแบบ สป.1 
(โดยส านักงาน ก.จังหวัด) 

เพ่ือศึกษาวิจัยและแนะน าให้
ด าเนินการให้ถูกต้องมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และ
การด าเนินการทางวินัย ข้อ 
70 

39.การเลื่อนขั้น
เงินเดือน กรณีมี
การรอเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้ 

หากถูกลงโทษหนักกว่า
ภาคทัณฑ์ แต่ไม่ถึงกับ
ปลด หรือออกไล่ออก 

1.ให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งหลังสุดที่รอไว้ครั้งก่อนหน้า
นั้น เลื่อนให้ทุกครั้ง 
2.ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ง
ต่อไปได้ตามปกติ 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 
0809.6/784 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2550 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

40.ดุลพินิจใน
การให้ความเห็น 

ย่อมไม่ผูกพันผู้ใช้อ านาจว่า 
จะต้องเห็นตาม 

ดุลพินิจในการให้ความเห็นแต่
ละระดับ เช่น คณะกรรมการ
สอบสวน นายกฯ อนุวินัยฯ 
อนุอุทธรณ์ หรือ ก.จังหวัด 
ย่อมเป็นอิสระต่อกัน ขึ้นอยู่ที่
เหตุผลในการใช้ดุลพินิจนั้น 
แต่ต้องเป็นไปโดยชอบ 

ทฤษฎีการใช้ดุลพินิจ 

41.การสอบสวน
เพ่ิมเติม 

1.สอบสวนเพิ่มเติมในชั้น
ของนายกฯ 
2.สอบสวนเพิ่มเติมในชั้น
ของ ก.จังหวัด 

1.ให้นายกฯก าหนดประเด็น 
2.ให้ ก.จังหวัด ก าหนด
ประเด็น 
3.กรรมการสอบสวนชุดเดิม 
ท าการสอบสวน หาก
กรรมการไม่ครบองค์ให้แต่งตั้ง
เพ่ิม 
4.กรรมการสอบสวนไม่ต้อง
ท าความเห็น 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
60 และ 71 

42.อ านาจใน
การออกค าสั่ง
ลงโทษ 

1.เป็นอ านาจของนายกฯ 
2.นายกฯ อาจมอบอ านาจ
ให้ผู้บังคับบัญชาใน อปท.
นั้น ได ้

1.นายกฯ ลงโทษได้เองใน
ระดับภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
(ไม่เกิน 5%ไม่เกิน 3 เดือน) 
ลดขั้นเงินเดือน (ไม่เกิน 1 
ขั้น) 
2.อ านาจลงโทษของ
ผู้บังคับบัญชาใน อปท.ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ของ 
ก.จังหวัด และนายกฯ ต้อง
มอบอ านาจด้วย 
3.หากเป็นโทษปลดออก/ไล่
ออก ต้องเสนอ ก.จังหวัด ให้
เห็นชอบก่อน นายกฯ จึงออก
ค าสั่งได้ 

1.พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 15 
2.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
67 
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ฯ ของ ก.จังหวัด ข้อ 69 
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หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

43.อ านาจการ
พิจารณาเพ่ิมโทษ
ของ ก.จังหวัด 

ต้องไม่เกินอ านาจของนายก
ฯ 

1.เพ่ิมโทษตัดเงินเดือนได้ไม่
เกิน 5% ไม่เกิน 3 เดือน 
2.ลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 1 
ขั้น 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
67 และ 70 

44.อ านาจใน
การด าเนินการ
ทางวินัย 

1.เป็นข้าราชการ 

2.ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 

1.ผู้ถูกด าเนินการทางวินัยต้อง
มีสถานภาพเป็นข้าราชการ 
(ยกเว้นข้อ 24 ของมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับวินัยฯ ซึ่งออก
จากราชการไปแล้ว แต่ยังถูก
ด าเนินการทางวินัยได้) 
2.นายกฯ สังกัดปัจจุบัน
เท่านั้นที่มีอ านาจด าเนินการ 

1.พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 15 
2.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อ 
24 

45.การสั่งพัก
ราชการ/การสั่ง
ให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

1.สั่งพักราชการหรือสั่งให้
ออกจากราชการได้เมื่อมี
เหตุ 
2.สั่งพัก/สั่งให้ออก
ตลอดเวลาที่ท าการ
สอบสวนพิจารณา (เว้นแต่มี
ข้อยกเว้น) 

1.ถูกแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวน (เฉพาะวินัยอย่าง
ร้ายแรง) 
2.ถูกฟ้องคดีอาญา 
3.ต้องหาว่ากระท าความผิด
อาญา 
(2. และ 3. ในเรื่องเกี่ยวกับ
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
หรือเก่ียวกับความประพฤติ
หรือพฤติการณ์อันไม่น่า
ไว้วางใจ ซึ่งอัยการมิได้รับเป็น
ทนายแก้ต่างให้ และนายกฯ 
เห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่อาจ
เกิดความเสีย ฯลฯ) 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการ ข้อ 12,13 และ
ข้อ 17 

 



 

 

19 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

46.การอุทธรณ์
โทษทางวินัย 

ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลด
ขั้นเงินเดือน/ปลดออก/ไล่
ออก) 

1.ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด 
2.ภายใน 30 วันนับแต่วัน
รับทราบค าสั่ง 
3.โดยท าเป็นหนังสือ 
4.จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือ
มอบให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนมิได้ 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ 
การพิจารณาอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ข้อ 1 และ 
6 

47.การร้องทุกข์ 

1.มิได้ถูกลงโทษทางวินัย 
2.ถูกให้ออกจากราชการ 
3.เห็นว่าผู้บังคับบัญชา 
(1)ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง 
(2)ไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง 
(3)ปฏิบัติให้เกิดความคับ
ข้องใจต่อตน 

1.ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.
จังหวัด 
2.ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
รับทราบเหตุ 
3.โดยท าเป็นหนังสือ 
4.จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือ
มอบให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทนมิได้ 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ 
การพิจารณาอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ ข้อ 
21,22 และ 24 

48.การร้องต่อ 
ก.กลาง 

ผู้อุทธรณ์/ร้องทุกข์ เห็นว่า
มติของ ก.จังหวัด ขัดแย้งกับ
มาตรฐานทั่วไป 

1.มีสิทธิร้องต่อ ก.กลาง 
2.ให้ ก.กลางพิจารณา
ด าเนินการตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2542 มาตรา 19 วรรค
สอง 

1.มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ 
การพิจารณาอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ ข้อ 3 

 



การปฏิบัติงานสารบรรณ 

  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย  
 “หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ  
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านกังาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย  
 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  
  -  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
  -  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก  
  -  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
  -  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
  -  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ  
  -  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

1.  ชนิดของหนังสือ   มี ๖ ชนิด คือ หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน , หนังสือประทับตรา ,  หนังสือสั่งการ  
หนังสือประชาสัมพันธ์  , หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  

 1.1  หนังสือภายนอก  คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
  

1.2  หนงัสือภายใน คือ  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดท าตามแบบ  
  

1.3  หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึน
ไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และ
ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ  
  

1.4 หนังสือสั่งการ  มี ๓ ชนดิ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ  
ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือ
เป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ 
ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ  
 
 



2 
 

 1.5  หนังสือประชาสัมพันธ์    ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว  
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษ
ตราครุฑ  
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ  
ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ  
  

1.6  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ    คือ  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นรับ
ไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่
หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐาน
ของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน  
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคลนิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพราะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ  
 หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณด้วยความ
รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ  
 ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น  
 ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
 ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะท าได้  
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ ให้เห็นชัดบนหนังสือและบน
ซอง ในกรณีทีต่้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่ก าหนด ให้ระบุค าว่า ด่วนภายในแล้วลงวัน เดือน ปี 
และก าหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่
ก าหนด  
 
2.  การรับหนังสือ  
 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้  การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับผ่าน
ระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
 จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจ
เอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพ่ือด าเนินการให้
ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน แล้วจึงด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 
3.  การส่งหนังสือ   หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้  
การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
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4.  การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ  
 4.1  การเก็บรักษา การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
และการเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ  
  -  การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
  -  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก  
  -  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ           
ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ 
 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้  
 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
 หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออ่ืนใดที่ได้มี
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ว่าด้วยการนั้น  
 หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้เก็บไว้เป็น
หลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ก าหนด  
 หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากท่ีอ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 
๕ ป ี 
 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 
5.  การยืม  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้  
 -   ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องท่ียืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด  
 -  ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ และ
ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงล าดับวันเดือนปีไว้เพ่ือติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้น
ให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป  
 -  การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
ขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 -  การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
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6.  การท าลาย   ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจ
หนังสือที่ครบก าหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ   ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่
ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าข้ึนไป  

 
7.  มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง    
 7.1  ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบ  มี ๒ ขนาด คือ  
  -  ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร  
  -  ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร  
 7.2  มาตรฐานกระดาษและซอง  
  -  มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก ๖๐ กรัม ต่อตารางเมตร มี ๓ 
ขนาด คือ    ขนาดเอ ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร  
   ขนาดเอ ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร  
   ขนาดเอ ๘ หมายความว่า ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร  
  -  มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ าตาล น้ าหนัก ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร 
เว้นแต่ซองของขนาด ซี ๔ ให้ใช้กระดาษน้ าหนัก ๑๒๐ กรัมต่อตอรางเมตร มี ๔ ขนาด คือ  
    ขนาดซี ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x๓๒๔ มิลลิเมตร  
    ขนาดซี ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x๒๒๙ มิลลิเมตร  
    ขนาดซี ๖ หมายความว่า ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร x๑๖๒ มิลลิเมตร  
    ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร  
 



 

 

 

1.  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล     ขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 (1) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 1 ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 

ขนาดใหญ ่
(1) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 2 และ ชั้น 3  ก าหนดให้เป็นองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลขนาดกลาง 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 4 และ ชั้น 5 ก าหนดให้เป็นองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลขนาดเล็ก 

       1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล   การก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการให้ค านึงถึงความต้องการ และความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล    โดยให้มี
การแบ่งส่วนราชการ   ดังต่อไปนี้ 

    (1)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

    (2)  กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ส่วนราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกอง
หรือเป็นส่วน 

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งถือ
ว่าเป็นส่วนราชการหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

     (1)  กองคลัง  หรือส่วนการคลัง 

(2) กองช่าง  หรือส่วนโยธา 
1.2  ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนดได้ตามความเหมาะสมของ 

แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่ 

(1) กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร 
(2) กองหรือส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(3) กองหรือส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(4) กองหรือส่วนราชการอ่ืนตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การ 

บริหารส่วนต าบล 

1.3  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการอ่ืนได้ตามความ
เหมาะสม และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
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1.4  ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 231 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
จัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในกรอบที่ก าหนด ดังนี้ 

(1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล   และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วน        
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ    รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน      
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏิบัติราชการของ          
องค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) กองคลัง หรือส่วนการคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย    
การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบส าคัญ   ฎีกางาน
เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง   ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
ฐานะทางการเงิน   การจัดสรรเงินต่าง ๆ    การจัดท าบัญชีทุกประเภท   ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่าง ๆ  การควบคุม  การเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี   งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหาร             ส่วนต าบลและงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) กองช่าง  หรือส่วนโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 
ออกแบบ    การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียน
แบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ   งานการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การ
รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ                   งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ                        ที่ เกี่ยวข้องและทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1.5   การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศจัดตั้งขึ้น  ให้ก าหนดให้ครอบคลุม
ภารกิจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่กฎหมายก าหนดหรือภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องปฏิบัติ  และการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว  ต้องมีความชัดเจนและไม่ซ้ า ซ้อน
ระหว่างกองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 

1.6  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจัดแบ่ง
ส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

(1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและ     
ความจ าเป็นตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น  โดยจัดแบ่ง ฝ่าย กลุ่มหรือชื่องานอ่ืนใด
เป็นจ านวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝ่ายหรือกลุ่มงานนั้น 

(2) การก าหนดอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้
จัดแบ่งนั้น   จะต้องก าหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอ่ืน และต้องอยู่ภายในกรอบอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการนั้น 
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1.7  การประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล    ก าหนดอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 229 และ  ข้อ 231                      
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ให้ความเห็นชอบ  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.
จังหวัด )   พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ลงนามในประกาศใช้บังคับ
ต่อไป 

1.8  การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่  เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล    ซึ่งมี
การจัดตั้งกอง หรือส่วนราชการขึ้นใหม่  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเหตุผลความจ าเป็น และร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่   เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล                 ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้ 

(1) เหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่ 
(2) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(3) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น 
(4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตาม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดตั้งเป็น

หน่วยงานระดับกองและก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการนั้น 
(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดย

ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและการจัดแบ่ง ส่วน    
ราชการภายใน 

(6) ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ค านึงถึง
ภารกิจ   อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด  ลักษณะงาน   
คุณภาพ           ของงาน  ปริมาณงาน  และความจ าเป็นความเหมาะสม  ตลอดทั้งอัตราก าลังของพนักงาน
ส่วนต าบล  และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.9  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาการขอจัดตั้งหรือ
ปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการตามข้อ 1.8  แล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่  และอัตรา            
ก าลังพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่    เป็นการปรับเกลี่ยมาจากกอง หรือ
ส่วนราชการอ่ืนภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่เพ่ิมอัตราก าลัง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลง
นามในประกาศใช้บังคับ และด าเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                 ( ก.อบต.
จังหวัด)   

(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่   และอัตรา               
ก าลังพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้บังคับและด าเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

(3) กรณีมีมติเป็นประการอ่ืนใด  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามมติของ            
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) นั้น 
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  1.10   อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการควบคุมและรับผิดชอบการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.11  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

      (1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

      (2) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

   ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จะให้มีรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วย   ก็ได้ 

  ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 

  1.12   ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    มีหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง   และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  1.13   ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง และรับผิดชอบ              
ในการปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 

  1.14  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนดให้       
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใดที่มิได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล              
ในส่วนราชการใด ฐานะใด  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย             โดยท าเป็น
หนังสือ    

   1.15 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจในการสั่ง การอนุญาต   การอนุมัติ 
หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติ  หรือด าเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้
ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 



 



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน 
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
 (๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุของประชาชน 
 (๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ 
รั้ว ก าแพง หรือประต ูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
 (๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
  (ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
  (ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากท่ีสาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากท่ี
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  (๔) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารที่ก าหนด 
  (๕) สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ 
ของอาคารด้วย 
 
 “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสาม
เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้าส าหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด    
 “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้พ้ืนที่อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 
 “อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อ
ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 
ห้าร้อยคนขึ้นไป 
 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับฉายภาพยนตร์ 
แสดงละคร แสดงดนตรี หรอืกาแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดง
นั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 “ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี ้
ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่  และอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยน
การใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 
 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ 
และการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคาร อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้ 
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 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิด
ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารเพ่ือให้เป็นไปตามแบบแปลน 
 “รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณ ก าลังของวัสดุการรับน้ าหนัก และ
ก าลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 
 “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้ึนแทนของเดิมหรือไม่ 
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน 
น้ าหนัก เนื้อท่ี ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่ง 
ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม 
 “รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน หรือส่วนอื่นของ
โครงสร้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมี
เนื้อท่ีตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณท่ีอยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ด้วย 
 “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 “ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระท าการก่อสร้าง ดัดแปลง       
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระท าการดังกล่าวไม่ว่าจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาและผู้รับจ้างช่วง 
 “ผู้ครอบครองอาคาร”หมายความรวมถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์ส่วนกลางตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย 
 “ผู้ตรวจสอบ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
 “นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 
  “ผู้ครอบครองอาคาร” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
  “ผู้ตรวจสอบ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
  “นายช่าง”  หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง 
 
 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ฉบับที ่2 (พ. ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที ่4 (พ.ศ.2549)-11 (*มาตรา 21 ความเดิมถูก
ยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังที่
พิมพ์ไว้นี้) 
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 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบ งานออกแบบและค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตาม 
 
  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดใน กฎกระทรวง 
 (1) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ 
อาคาร 
 (2) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 
(*มาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที ่2 พ.ศ.2535 และ
ให้ใช้ความใหม่แทนดังที่พิมพ์ไว้นี้) 
 ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาและออก 
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับ 
แต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราวคราวละไม่เกินสี่สิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือค าสั่งไม่อนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุญาตนั้น มีลักษณะ 
หรืออยู่ในประเภทที่ได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป็น 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือสถาปนิกผู้รับผิดชอบใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ. ศ.2535) ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2549)-12 
 การนั้นตามที่ระบุไว้ในค าขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณา
ค าขอนั้น  ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งให้ผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณที่ได้
ยื่นไว้ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามมาตรา  
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการค านวณตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบ 
อนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญผิดจากค าสั่ง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นค าขอใหม่และให้ด าเนินการตามมาตรา 25 ต่อไป 
 ในกรณีที่ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับ 
ค าขอรับใบอนุญาตกระท า โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับรายการค านวณ 
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 กรณแีปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม 
ของอาคารซึ่งไม่ เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับค าขอใบอนุญาตกระท าโดยผู้ที่ได้รับ 
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่
ทางหนีไฟและบันไดหนี ไฟ 
และวันสิ้นสุดการด าเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความ 
 
 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื่อไว้ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิก 
การเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ 
ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น 
 กรณีท่ีมีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการด าเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ 
ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นแล้ว 
 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิด 
ไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่ 
 (1) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นค าขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท าการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงได้ 
 (2) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ 
 (3) การด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นกรณีตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวงให้น ามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใช้บังคับแก่การด าเนินการตาม (1) หรือ (2) 
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าเป็นการกระท าของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระท าของผู้อ่ืนซึ่งผู้ควบคุม
งานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระท าดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ด าเนินการทราบ
แล้วแต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม 
(*มาตรา 31 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที ่2 พ.ศ.2535 และ
ให้ใช้ 
อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้ 
 (1) อาคารส าหรับ ใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
 (2) อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการ
อ่ืนทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตาม 
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 ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้า 
พนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่
ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ. ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2549)-14 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้าย
อาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรอง
ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือให้มีการใช้อาคารนั้นตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้
แจ้งตามมาตรา 
 
 แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ท าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ 
ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด ใช้อาคารนั้น เพ่ือกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้ง 
ไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ต่อไปได้  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือ
ยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ 
 ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วแต่กรณี ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตต้องเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณท่ีได้รับ 
อนุญาตให้กระท าการดังกล่าวหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ 
ให้ผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุญาตตามมาตรา 
33 ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น 
 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบ 
ห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน 
ใบรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุญาต หรือใบรับรอง 
แล้วแต่กรณีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที ่2 (พ. ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-16 
 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) แจ้งใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและ
ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย 
  (ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่
เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
  (ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่
เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
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  (ค) ชื่อของผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยก
รมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อ ตามมาตรา 49 ทวิ 
  (ง) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
  (จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็น
ผู้ออกแบบและค านวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องทุกประการ 
  (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของอาคาร
ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีค ารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบ
อาคารและเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคารนั้น 
  (ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการดังกล่าว 
 (2) ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีท่ีเป็นการแจ้งการ 
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้วให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่
ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้
ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง ให้น ามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
(*มาตรา 39 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที ่2 พ.ศ.2535) 
*มาตรา 39 ตรี ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมา
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ. ศ.2535) ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-17  ที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน หรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม 
 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) การกระท าดังกล่าวเป็นการรุกล้ าที่สาธารณะ 
 (2) การกระท าดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที ่
สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
 (3) การกระท าดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยน 
การใช้อาคารชนิดใด หรือประเภทใด เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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 เบญจ ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือ 
ส่วนใด ของอาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจาก 
คณะ กรรมการที่มีอ านาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
กิจการโรงมหรสพมีอ านาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพิกถอนใบ อนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และ
ออกใบแทนใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังต่อ ไปนี้ 
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน 
กรุงเทพมหานครผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและ 
ให้ผู้อ านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 (2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
แห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าต ารวจภธูรจังหวัดเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการจังหวัด 
เป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที ่2 (พ. ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2549)-18กรรมการและเลขานุการ ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจ การโรงมหรสพตามวรรคสองแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอ านาจลง
นามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุ ใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตาม
วรรคสอง ประเภทของโรงมหรสพระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู และ
จ านวน และระยะห่างของสิ่งของหรือส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ เช่นห้องฉาย 
ทาง เข้าออก ประต ูที่นั่งคนดู ทางเดินเป็นต้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรอืกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการดังนี้ 
 (1) มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ลูกจ้างหรือบริวารของ
บุคคลดังกล่าว ระงับการกระท าดังกล่าว 
 (2) มีค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้ หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระท าดังกล่าว 
และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ 
 (3) พิจารณามีค าสั่งตามมาตราแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง 
การอุทธรณ์ 
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง 
มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศกรรม และผู้แทนคณะกรรมการ 
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจ านวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และให้หัวหน้าส านักงาน 
คณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (1) ต้อง
ไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรุงเทพมหานคร หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 
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  (2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็น ประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด และบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินหกคนซึ่ง 
ปลัด กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 
และให้โยธาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องไม่เป็นผู้
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 



 

2.  ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. 

  

  2.1  ประเภท จ ำนวน และอัตรำต ำแหน่ง    มี 3 ประเภท  ดังนี้    
  1.  ต ำแหน่งประเภททั่วไป       
  2.  ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  ได้แก่ต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ได้แก่ต ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้วิชำชีพเฉพำะกำรพยำบำล ,วิชำชีพเฉพำะวิศวกรรมโยธำ,วิชำชีพเฉพำะสถำปัตยกรรม  
  3.   ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับกลำง   ได้แก่   ต ำแหน่งระดับ 8 ที่มีฐำนะและหน้ำที่ใน
กำรบริหำรงำนเป็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 2.2  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม    ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนส่วนต ำบล  ต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น           
ประมุข   ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  
(5) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้    ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตำมท่ีคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล ( ก.อบต. )  ก ำหนด   ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตรำย 
(ค) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 

(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร   หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน             
ตำมมำตรฐำนทั่วไป   หรือหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี    จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง   หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิด
อำญำ    เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก   หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำน
อ่ืนของรัฐ   
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(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมมำตรฐำนทั่วไป    
หรือหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล   ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น   หรือตำมกฎหมำยอื่น  

(13)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก   เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมมำตรฐำนทั่วไป  หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล   ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตำมกฎหมำยอื่น  

 (14)  ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร                                               

2.3  กำรเลื่อนระดับ 

กำรเลื่อนพนักงำนส่วนต ำบลขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้ง
จำกผู้สอบแข่งขันได้   หรือผู้สอบคัดเลือกเพ่ือด ำรงต ำแหน่งนั้นได้ หรือจำกผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือด ำรงต ำแหน่ง
นั้น กำรเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชี
สอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแล้วแต่กรณี  ส ำหรับกำรเลื่อนและแต่งตั้งจำกผู้ได้รับคัดเลือก   ให้เลื่อน
และแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ  ควำมประพฤติ และประวัติกำรรับรำชกำร 
ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถแล้ว 

กำรเลื่อนและแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

จำกผู้สอบแข่งขันได้ ให้เลื่อน และแต่งตั้งได้  ดังนี้ 
      (1)  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือปริญญำตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  และสอบแข่งขันเพ่ือด ำรงต ำแหน่งนั้นได้ 
ให้ด ำรงต ำแหน่งนั้น 

      (2)  กำรเลื่อนกรณีดังกล่ำว จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้ต่อเมื่อถึงล ำดับที่ที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ 

ตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   ส ำหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตำมคุณวุฒิที่ประกำศรับสมัคร   

      (3)  หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน  ให้ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนด 

      (4)  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

     เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น  ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือน 

ยังไม่ถึงขั้นต่ ำและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของอันดับเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้น            
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสำยงำน   ดังต่อไปนี้ 

          (ก)  เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 1  ของสำยงำนใดที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 ขึ้นด ำรง
ต ำแหน่งระดับ 2 ของสำยงำนนั้น         

          (ข)  เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 2  ของสำยงำนใดที่เริ่มต้นจำกระดับ 2 ขึ้นด ำรง
ต ำแหน่งระดับ 3 ของสำยงำนนั้น    (ค)  เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 3  ของสำยงำนใดที่เริ่มต้นจำกระดับ 3 
ขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับ 4 ของสำยงำนนั้น  

 12 



 หลักเกณฑ์กำรเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี้  

            (ก)  เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 3 ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1  ขึ้นด ำรง
ต ำแหน่งระดับ 4 ของสำยงำนนั้น 

           (ข)  เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 4 ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1   ขึ้นด ำรง
ต ำแหน่งระดับ 5 ของสำยงำนนั้น 

           (ค)  เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 4 ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 2   ขึ้นด ำรง
ต ำแหน่งระดับ 5 ของสำยงำนนั้น 

           (ง)  เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 5 ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 2    ขึ้นด ำรง
ต ำแหน่งระดับ 6 ของสำยงำนนั้น 

    (7)  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล ( ก.อบต. ) ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง และเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งและปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งสำยงำนที่
จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ในระดับที่ต่ ำกว่ำระดับของต ำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี  โดยไม่อำจน ำระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอ่ืนมำนับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนำยช่ำงโยธำ 
6 ต้องเป็นนำยช่ำงโยธำ 5 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี เป็นต้น เว้นแต่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 
1 และระดับ 2 ที่มีลักษณะงำนด้ำนเดียวกันกับต ำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ตำมบัญชีจัดกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง
และเก้ือกูลกันท่ีคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) ก ำหนด ในกรณีที่ระยะเวลำติดต่อกันไม่ครบ 
2 ปี แต่นับรวมหลำยๆ  ช่วงเวลำแล้วครบ 2 ปี  คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล ( ก.อบต. ) ให้นับ
เวลำกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวได้ และมีระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน
ที่แต่งตั้งตำมคุณวุฒิของบุคคล และระดับต ำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง   ดังนี้ 

คุณวุฒิ 
เลื่อนขึ้นด ำรงต ำแหน่ง 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

ต ำแหน่งในสำยที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 หรือระดับ 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

- ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (วิชำอำชีพ 1) 

   หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

- ปวช.หรือประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (วิชำอำชีพ 2) 

  หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

 

9 ปี 

8 ปี 

 

6 ปี 

 

 

11 ปี 

10 ปี 

 

8 ปี 

 

 

13 ปี 

12 ปี 

 

10 ปี 

ต ำแหน่งในสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 2 
- ปวท.หรืออนุปริญญำ 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

- ปวส.หรืออนุปริญญำ 3  ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

 

7 ปี 

6 ปี 

 

9 ปี 

8 ปี 
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กำรนับระยะเวลำตำม อำจน ำระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอ่ืน  ซึ่งเป็นงำน
ที่มีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตำมที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล        
( ก.อบต. ) ก ำหนดมำนับรวมเป็นระยะเวลำขั้นต่ ำดังกล่ำวได้ตำมบัญชีก ำหนดกลุ่มต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล   
ที่มีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน 

 หลักเกณฑ์กำรเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

   (ก) เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 5 ของสำยงำนใดที่เริ่มต้นจำกระดับ 3 ขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับ 6  
(ว)  ของสำยงำนนั้น 

   (ข)  เลื่อนผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 6 ของสำยงำนใดที่เริ่มต้นจำกระดับ 3 ขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับ 7 
(ว) ของสำยงำนนั้น   

 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 

    (ก)  เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมที่คณะกรรมกำร
กลำงพนักงำนส่วนต ำบล ( ก.อบต. )  ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ 

  (ข)  มีระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้งตำมคุณวุฒิ
และระดับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้ 

คุณวุฒิ 
เลื่อนขึ้นด ำรงต ำแหน่ง 

ระดับ 6 ระดับ 7 

     - คุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

     - คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 

     - คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 

6 ปี 

4 ปี 

2 ปี 

7 ปี 

5 ปี 

3 ปี 

  

 กำรนับระยะเวลำตำมข้อ (ข) อำจน ำระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน
อ่ืน ซึ่งเป็นงำนที่มีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตำมที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส่วนต ำบล ( ก.อบต. )  ก ำหนด มำนับรวมเป็นระยะเวลำขั้นต่ ำดังกล่ำวได้ตำมบัญชีก ำหนดกลุ่มต ำแหน่ง
พนักงำนส่วนต ำบล    ที่มีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเก้ือกูลกัน  
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 2.4 กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำโดยค ำนึงถึงคุณภำพและปริมำณ
งำน ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนที่ได้ปฏิบัติมำ ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน 
ควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนกำรรักษำวินัย   และกำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นพนักงำนส่วน
ต ำบล   กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงำนส่วนต ำบล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตำมท่ีก ำหนดในหมวดนี้   ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บังคับบัญชำที่จะพิจำรณำ 

      "ครึ่งปีแรก"  หมำยควำมว่ำ  ระยะเวลำตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  ถึงวันที่  31  มีนำคม 

      "ครึ่งปีหลัง"  หมำยควำมว่ำ  ระยะเวลำตั้งแต่วันที่  1  เมษำยน  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 

      "ครึ่งปีที่แล้วมำ"  หมำยควำมว่ำ  ระยะเวลำครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง  ที่ผ่ำนมำแล้ว                 
แต่กรณ ี

 ให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ที่ได้รับมอบหมำย   ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล  กำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนต ำบลปีละสองครั้ง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ( ก.อบต.
จังหวัด )  ก ำหนดในหมวด  กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 

      (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษำยนของปีที่ได้เลื่อน 

      (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลำคมของปีถัดไป 

    พนักงำนส่วนต ำบลซึ่งจะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง  ต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมำได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตนด้วยควำมสำมำรถ  และด้วยควำม
อุตสำหะจนเกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร  ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำประเมินตำมข้อ  202  แล้ว
เห็นว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

(2)  ในครึ่งปีที่แล้วมำจนถึงวันออกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทำงวินัย          
ที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้ลงโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร  หรือควำมผิดที่ท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนซึ่งมิใช่ควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่พนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้ถูก  
งดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพรำะถูกสั่งลงโทษทำงวินัยหรือถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้ลงโทษในกรณีนั้นมำแล้ว   
ให้ผู้บังคับบัญชำเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่  1  เมษำยน   หรือวันที่ 1 ตุลำคม                  
ของครั้งท่ีจะได้เลื่อนเป็นต้นไป 

(3)  ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกสั่งพักรำชกำรเกินกว่ำสองเดือน 

(4)  ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(5)  ในครึ่งปีที่แล้วมำได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่เดือน 
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(6)  ในครึ่งปีที่แล้วมำถ้ำเป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ไปศึกษำในประเทศ  หรือไปศึกษำ อบรม
หรือดูงำน ณ ต่ำงประเทศ   ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรให้พนักงำนส่วนต ำบลไปศึกษำฝึกอบรม  และดูงำน  ณ 
ต่ำงประเทศ  ต้องได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในครึ่งปีที่แล้วมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่เดือน 

(7)  ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ลำ   หรือมำท ำงำนสำยเกินจ ำนวนครั้งที่นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยก ำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค ำนึงถึงลักษณะงำนและ
สภำพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

(8)  ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรหกเดือน  โดยมีวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวัน      
แต่ไม่รวมถึงวันลำดังต่อไปนี้ 

         (ก)  ลำอุปสมบท  หรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซำอุดิอำระเบีย  
เฉพำะวันลำที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือน 

         (ข)  ลำคลอดบุตรไม่เกินเก้ำสิบวัน 

         (ค)  ลำป่วยซึ่งจ ำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท ำกำร 

         (ง)  ลำป่วยเพรำะประสบอันตรำยในขณะปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือในขณะ          
เดินทำงไปหรือกลับจำกปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ 

         (จ)  ลำพักผ่อน 

         (ฉ)  ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล 

         (ช)  ลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

กำรนับจ ำนวนวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวันส ำหรับวันลำกิจส่วนตัวและวันลำป่วย             

ที่ไม่ใช่วันลำป่วยตำม (8) (ง)  ให้นับเฉพำะวันท ำกำร 

  พนักงำนส่วนต ำบลซึ่งจะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นและอยู่ในหลักเกณฑ์ประกำรใดประกำรหนึ่ง
หรือหลำยประกำรดังต่อไปนี้ด้วย 

      (1)  ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทำงรำชกำรและสังคมจนถือเป็นตัวอย่ำงที่ดีได้ 

      (2)  ปฏิบัติงำนโดยมีควำมคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้ำหรือประดิษฐ์           
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นพิเศษ  และทำงรำชกำรได้ด ำเนินกำรตำมควำมคิดริเริ่มหรือ          
ได้รับรองให้ใช้กำรค้นคว้ำหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

      (3)  ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่มีสถำนกำรณ์ตรำกตร ำเสี่ยงอันตรำยมำก  หรือมีกำรต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อควำมปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
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      (4)  ปฏิบัติงำนที่มีภำระหน้ำที่หนักเกินกว่ำระดับต ำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทำง
รำชกำรเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

      (5)  ปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ด้วยควำมตรำกตร ำเหน็ดเหนื่อย ยำกล ำบำกเป็นพิเศษ
และงำนนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและสังคม 

      (6)  ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้กระท ำกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจนส ำเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชำติ 

  ในกรณีที่พนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดโอน เลื่อนต ำแหน่ง  ย้ำย สับเปลี่ยนหน้ำที่ไปช่วยรำชกำรใน
หน่วยรำชกำรอ่ืน  ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนนอกเหนือหน้ำที่หรืองำนพิเศษอ่ืนใด  หรือลำไปปฏิบัติงำนใน
องค์กำรระหว่ำงประเทศในครึ่งปีที่แล้วมำให้น ำผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรปฏิบัติงำนของผู้นั้นทุกต ำแหน่ง
และทุกแห่งมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

 


