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ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐๓-๕๕๒-๕๕๐๐
ที สพ ๕๑๐๒๙/
วันที ก ^ มีนาคม ๒๕๖๓
เรือง รายงานผลโครงการผีกอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพด้านกฎหมาย/ระเบียบที่จำเปีนต้องใช้!,นการ
ปฏิบีติราชการ อปท.” รุ่นที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑. เรื่องเดิม
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้ นางตูนา แก่นศรียา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ลังกัดกองคลัง เข้ารับการผีกอบรมในหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพด้านกฎหมาย/ระเบียบที่
จำเป็นต้องใช้!,นการปฏิบัติราชการ อปท.” รุ่นที่ ๓” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอรี'พอร์ต (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี นั้น (อกสารหมายเลข ๑)
๒. ข้อเท็จจริง
นางตูนา 'แก่นศรียา ได้สรุปและรายงานผลการเข้ารับการผีเกอบรมในหลักหลักสูตรดังกล่าว
โดยจะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับไปจากการผีเกอบรมมาพัฒนางานของ
หน่วยงาน เช่น ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดที่จำเปีนต้องใข้ในการการปฏิบัติราชการ ชอง อปท. ได้แก่
๑.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไช
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๒.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๓.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๔.พ.ร..บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตชองทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๕.พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
และสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ที่จำเปีนต้องใข้ในการปฏิบัติราซกสนท้องถิ่นได้แก่ หลักการบริหาร
ดวามเสี่ยง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้
สามารถใข้เปีนตัวอย่างให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ใข้เปีนแนวทางในการปฏิบัติงานไต้
๓.ข้อพิจ ารณา
เพื่อให้การรายงานผลการผีกอบรมดังกล่าวเปีนประโยชน์ต่อบุคลากร เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑.นำรายงานผลการผีกอบรมลงเว็บไซต์ของ อบจ.สุพรรณบุรี (เอกสาร/รายงาน : 10\/เ)
เพื่อให้บุคคลากรที่ไม่ไต้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาข้อมูลและนำไปปรับใช้[นการปฏิบัติงานได้
๒. ติดตามและประเมินผลหลังการผีกอบรม ทุก ๓ เดือน
ทราบ
๔. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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เรอง รายงานผลการฟิกอบรมโครงการฟิกอบรมหลักสูตร ‘‘เพิ่ม ศักยภาพด้านกฎ^^ '/ระเบยบที่จาเป็นต้อง
ไข้โนการปเไป้ตราชการ อุปท.” ร่นที ๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)
ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้ นางตูนา แก่นศรียา ข้าราฃการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด กองคลัง เข้าร่วมแกอบรมโครงการล กอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพ
ด้านกฎหมาย/ระเบียบที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ อปท.” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม
๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอรี'พอร์ท (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการแก อบรมและการเข้ารับการแก อบรมของเจ้าหน้าที่ชองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ กำหนดให้ผู้เข้ารับการ
แกอบรมที่เข้ารับการแกอบรมที่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นจัดการแกอบรมจัดทำรายงานผลการเข้ารับการ
แกอบรมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการการเข้าร่วมแก อบรมโครงการแก อบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพด้าน
กฎหมาย/ระเบียบที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ อปท.” รุ่นที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงาน
ผลการ ไปอบรมสัมมนาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
- การพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตำแหน่งและสายงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสายนักบริหารและ
สายงานเจ้าพนักงาน เพื่อให้เกิดความ! ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ต้องใช้ได้อย่างถูกต้อง
ข้า พเจ้า จะน่า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัก ษะ หรือ อื่น ๆ ที่ได้รับ ใน
การไปอบรม/การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มาเพื่อพัฒนางานของหน่วยงาน ดังนี้
๑. สรุปสาระสำคัญ เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ พระราชบัญ ญัต ิแ ผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และ(แก้ไขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๑) คำนิยามที่สำคัญ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๒) สาระสำคัญ
๑) หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
ภายใต้บ ัง คับ มาตรา ๑๖ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีอ ำนาจและหน้าที่ใ นการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยซน์ฃองประซาขนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
- การสนับสบุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการศึกษา
- การส่งเสริมประฃาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประซาขน
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดนี้าเสียรวม
- การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
- การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การพาณิซ ย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม,ว่าจะดำเนิน การเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
- การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
- การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
- การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การบีองกันและควบคุมโรคติดต่อ
- การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
- การซนส่งมวลซนและการวิศวกรรมจราจร
- การบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
- จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ใน
เขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทำทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- สนับสนุนหรือซ่วยเหลือส่วนราขการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น
- การให้บ ริการแก'เอกซน ส่วนราซการ หน่วยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจหรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพฃีวิตเด็ก สตรี คนซรา และผู้ด้อยโอกาส
- จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไวิในพระราขบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจและหน้าที่ซององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กิจ การอื่น ...

-๓-

กำหนด

- กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประฃาซนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

*** กำหนดอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ อบจ.๔๖ แก้ไขปี ๕๒****
๒) รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสรุป
- นํ้ามัน เบนซิน ดีเซล และนํ้ามันคล้ายกัน ออกข้อบัญญัติ ร้อยละไม่เกิน ๑๐ สตางค์/ลิตร
- ก๊าซปิโตเลียม (ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์) ออกข้อบัญญัติ ร้อยละไม่เกิน ๑๐ สตางค์/กิโลกรัม
- ยาสูบ ออกข้อบัญญัติ ร้อยละ ไม่เกิน ๑๐ สตางค์/มวน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับจัดสรร ร้อยละ ๓๐
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ ออกข้อบัญญัติ ไม่เกินร้อยละ ๓๐
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
-ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งขาติ
- อากรรังนกอีแอ่น ตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
- ค่าภาคหลวงแร่ ได้รับจัดสรร ร้อยละ ๒๐
- ค่าภาคหลวงปีโตรเลียมได้รับจัดสรร ร้อยละ ๒๐
- ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม
- ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฏหมายมอบหมายหน้าที่ให้ อบจ.เป็น
เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ตกเป็นรายได้ของ อบจ.
-ค่าธรรมเนียมใดๆที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยซน์จากบริการสาธารณะที่อบจ.จัดให้มีขี้น
- รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของ อบจ.
๓) พรบ.กำหนดแผนๆ ฉบับที่ ๒ แก้ไขในรายละเอียดมาตรา ๓๐(๔) กำหนดให้ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็น
ต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มชื้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลใน
อัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕
๑.๒ พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) ประกาศมีผลบังคับใช้ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
(๒) ความหมาย อปท.และพนักงานส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง “พนักงานส่วนท้องถิ่น'' หมายความว่า ข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนตำบล ช้าราซการกรุงเทพมหานคร พนัก งานเมือ งพัท ยา และข้าราขการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มืกฎหมายจัดตั้งซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราซการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงิน
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที'ให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(๓) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราซบัญญัตินี้
(๔) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก.ถ.
๑) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก.ถ. จำนวน ๑๗ คน

โครงสร้า ง...

โครงสร้าง ก.ถ.
(จำน วน ®๗ คบ)

๒) อำนาจหน้าที่ของ ก.ถ. มาตรา ๓๓
- กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการ
กำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานและแนวทาง
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจาะจงที่ท ำให้ อปท. ไม่
สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละอปท. ได้
- กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจาย
อำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
- กำหนดหลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขการคัด เลือ กตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๒๔
วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
- ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- ให้คำปรึกษา แนะนำและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่ อปท.
- ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ อปท. คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
-ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(๔) การบริห าร...

-๕-

(๕) การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.จ.กลาง
๑) การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.จ.กลาง จำนวน ๑๘ คน
ใส่?งส่} าง(เ(น:;ก??มกา?กสางปา?าา)กา?องด้ก า?บริห า?ส่ว น#งม1!® (ก .ไ .)
ประธาน
(รมว.บท ห?ก รมม.บท.ท่ได้ร ิน บอนหมาย)
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๒) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม
- กำหนดมาตรฐานทั่ว ไปเกีย วกับ คุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มเบื้อ งต้น สำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานชองตำแหน่ง
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไชการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้นเงินเดือน
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
- ปฏิบ ัต ิง านชองข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และกิจ การอัน เกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ให้ข้อคิดเห็นหรือให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
- กำกับดูแล แนะนำและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒ นาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด
- ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อ ประโยชน์...

-๖-

เพื่อประโยขน่ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวม การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอน
หรือการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องกำหนด
หลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันได้
(๖) การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.จ.จังหวัด
๑) คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จำนวน ๑๒ คน
โด?งล?างคณ ะก??มคา?ฟ ้า ?าชกา?องค์ก ๆ?นร่ห า?ฝานจัง *!วัด (ก .จ .? .)

* ฟ้าหนำฝาน?าชกา?ฝ?*จัๆ จัง*!:ด
จาบาน 0 คน โ!ง!)าา?ไชกา?จังห:ด
ฝ?*กาดฝาหนคว่าเป็น ฝาน?ไชกา?
ฟ้เกิยาบ่อ ง

' ค่านการบร่า!ารงานห้องกิน ค่านกา?บร่หาร
งานบดคล ค่าบ?*บบ?าชภา? ค่านกา?บร่า!าร
แล*กา?จั® กา? แล*ค่านกิน*]ฟิเป็นป?*โยช!!
ล่อกา?บ่ร่ห า?งานบคดลบอง อบจ.

* นายก อบจ.
* ลบา®กลภา อมจ.
* ปส์ค อบจ.
* ^แหนบ่า?าชกา? อบจ.

เลขานกา? : ปฝล่องค์กา?บ่ร่หา?ฝานจัง*!:ค

๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
- ไม,เป็นพนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยราชการ หน่วยงานชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ไม่เป็นสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารห้องถิ่น
- ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตำแหน่งใดๆในพรรคการเมือง
บุคคลซึ่งได้รับการดัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีฃื่ออยู,ในทะเบียนบ้าน
ในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
๓) คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์
และดำเนิน การเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นในเรื่องดังต่อไปนี้
- กำหนดคุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มที่ม ีค วามจำเป็น เฉพาะสำหรับ ช้า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
- กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้ายการโอน
การรับโอน การเลือนระดับ การเลือ นขั้น เงิน เดือ น การสอบสวน การลงโทษทางวิน ัยการให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
- กำหนด...

ส่วนจังหวัด

- กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราฃการองค์การบริห าร

- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจง ส่งเสริม และพัฒ นาความรู้แ ก'ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดการดำเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๓ พระราฃบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่า วสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑) เจตนารมณ์ของกฎหมาย
๑) ให้ประซาซนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ชองรัฐ
๒) กำหนดหลักเกณฑ์ที,ขัดเจนกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่
ต้องเปิดเผย
๓) คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานชองรัฐ
(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) หลักการและสาระสำคัญ
๑) การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
๒) “สิทธิรับรู้” ไม่ต้องมีส่วนได้เสีย
๓) ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) ดำนิยาม มาตรา ๔
๑) ข้อมูลข่าวสารหมายถึง : สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ
โดยสภาพชองสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆเซ่น เอกสาร แผนที่ ภาพ เป็นต้น
๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง : ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
๓) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง : ข้อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ สิงเฉพาะตัว(การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ) รวมกับ สิ่งบอกลักษณะอื่นที่
ทำให้รู้ตัวผู้นั้น (ซื่อ-นามสกุล รหัส หมายเลข ลายพิมพ์นั้วมีอ รูปภาพ แผ่นบันทึกเสียงคนฯลฯ)
(๕) องค์กรตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
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กวฉ.
(๖) คณะกรรมการ...

(๖) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กฃร.)
๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

สคก/กพ/สมข/สผ
ส‘ข'ซ/สงป
ผ้ทรงคฺณวุฒ.

ภาครัฐและเอกซน ๙ ท่าน

๒) อำนาจหน้าที่ของ กฃร.
- สอดส่อง ดูแล แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
- ให้คำปรึกษาแก่ จนท.รัฐ/หน่วยงานรัฐตามที่รับคำขอ
- เสนอแนะการตราพระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ
- พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตาม ม.๑๓
- จัดทำรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เสนอ ครม.
- อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ดำเนินการตามที่ ครม. หรือ นรม. มอบหมาย (ม. ๒๘)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้
๓) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร
- ตามระเบีย บคณะกรรมการข้อ มูล ข่า วสารของราชการว่า ด้ว ย อำนาจหน้าที่ วิธี
พิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวิน ิจฉัยของคณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการมอบหมาย และกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
สาขาใช้ดุลพิน ิจพิจารณาดำเนิน การไปตามที่เห็น สมควร เพื่อ ให้การพิจารณาและวิน ิจฉัยอุท ธรณ์ข อง
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเปีนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ประกอบด้วย ๔
สาขา ดังนี้
๑.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
๒.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ
๓.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการ
บังคับใช้กฎหมาย
๔.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๔.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และ
การเกษตร
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กวฉ.
พ ิจ ารณ า...

พิจารณาเรื่องอุทธรณ์
* คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ตาม ม. ๑๔ และ ๑๔
* คำสั่งไม่รับพิงคำคัดค้าน ตาม ม. ๑๗
* คำสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล ตาม ม. ๒๔
๔) หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : มาตรา ๗,๙ และ ๑๑
- ปกปิดข้อมูล : มาตรา ๑๔
- ใข้ดุลพินิจก่อนเปิดเผย : มาตรา ๑๔, ๑๖ และ ๒๔
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดระบบข้อมูล : มาตรา ๒๓
- คุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที่สามโดยแจ้งให้คัดค้านการเปิดเผย : มาตรา ๑๗
- เปิดเผย/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : มาตรา ๒๔
- เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ : มาตรา ๒๖
- ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประขาซนโดยเร็ว : มาตรา ๑๒
๔) ประซาขนผู้ทรงสิทธิรับรู้
- ประซาขนคนไทย
- คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
- บุคคลธรรมดา และ'นิติบุคคล/กลุ่มบุคคล
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ในกรณีที่กระทบสิทธิของตน)
๖) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เปีนการทั่วไป
- มาตรา ๗ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพัโนราซกิจจานุเบกษา (\/Vพพ.เจ^๒เจ่1:ด๒.5(X.^๐/เา)
๑.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
๒.สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
๓.สถานทีต
่ ิดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
๔. กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ ฯลฯที่มีสภาพอย่างกฎ มีผล
เปีนการทั่วไปต่อเอกซนมีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใด/บุคคลใดเป็นการเฉพาะเป็นหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะมีผลก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงกับที่กำหนดจึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย
๔. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มาตรา ๙ ข้อมูลข่าวสารของราซการที่หน่วยงานจะต้องจัด/รวบรวมไว้ให้ประซาซนเข้า
ตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกซน รวมทั้งความเห็นแย้งและ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องได้แก่การอนุญาต/อนุมัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ที่เกิดจากการใข้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ
นั้นๆ (คำสั่งทางปกครอง) เพื่อให้ประซาขนสามารถนำไปใข้เป็นแนวทางในกรณีทำนองเดียวกัน เข่น
* ผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม พ.ร.บ. รังนกอีแอ่น
* คำสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ
* คำสั่งพักใบอนุญาต/ถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางนั้า
๒. นโยบายหรือการดีความข้อกฎหมาย ได้แก่
๒.๑ นโยบาย เข่น
* นโยบายของรัฐบาล
* วิสัยทัศน์/นโยบายของหัวหน้าส่วนราซการ
* นโยบายตำรวจแห่งขาติ
* นโยบาย...

-๑๐-

* นโยบายพลังงานแห่งซาติ
๓. การให้ความเห็น การตีความ1ข้อกฎหมาย/ผลการหารือ เข่น
* การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
* การหารือษีญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
ได้แก่ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่กำลังดำเนินการอยู่ของหน่วยงาน
๕. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. รัฐ ซึ่งมืผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกขน เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานใข้อยู่ในปีจจุบันและจะใข้ต่อไปในอนาคต
๖. สิ่งพิมพ์ที่ได้มืการอ้างอิงถึงในราซกิจจาฯ ตาม มาตรา ๗ วรรคสอง
“ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มืการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว
ล้ามืการลงพิมพ์ในราซกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม และจัดให้มืฃ้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่าย
แจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามสมควร”
๗. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มืลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกซน
ในการจัดทำบริการสาธารณะ
๘. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และโดยมติ ครม.
(เน้นมติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน)
๙. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มติคณะรัฐมนตรี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้นำประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเผยแพร่ผ่าน ผ6เว5เ1:6 ของหน่วยงาน
- มาตรา ๑๑ เป็นการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประขาขนที่มายื่นคำขอเป็นการเฉพาะราย
(เป็นข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจาก ม.๗,๙ และ ๒๖)
- การห้ามมิให้เปิดเผย มาตรา ๑๔ เป็นข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๑.๔ พระราซบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราซการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) เหตุผลในการตรากฎหมาย
มืกฎหมายหลายฉบับ ที่เกี่ยวกับ การอนุญ าตเอกซนต้องขอหลายแห่ง บางฉบับก็ไม่มีการ
กำหนดระยะเวลา รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็น ที่ต ้องใช้เพื่อยื่น ประกอบการพิจารณาเป็น การ
สร้างภาระและอุปสรรคต่อประซาขนในการยื่นขออนุญาต กระทบต่อการดำเนินการประกอบธุรกิจ ทำให้
ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับประเทศต่างๆ
(๒) อุดประสงค์ในการตรากฎหมาย
๑) กฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตให้ขัดเจน
๒) จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำร้องขออนุญาตจุดเดียว
๓) ให้บริการและข้อมูลที่ขัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาต
๔) อำนวยความสะดวกประซาขนตามพระราซกฤษฎีกาฯบริหารบ้านเมืองที่ดื ๒๕๔๖

(๓) สาระสำคัญ ...

-๑๑-

(๓) สาระสำคัญ
๑) บังคับใช้หลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๑๘๐ วัน (ประกาศเมื่อวัน ที่ ๒๒
มกราคม ๒๔๔๘) จีงมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ยกเว้น การทำคู'มืออนุญาต จะต้อง
เตรียมคู่มือ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๘ และเสร็จวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๘
๒) ใช้บังคับกับหน่วยงานชองรัฐกับประชาซนแต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มืภารกิจ เกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียนการรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร
๓) ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงาน ด้งนี้
- รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
- การพิจารณาพิพ ากษาคดีข องศาลและการดำเนิน การของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
- การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกซน
- การดำเนินการกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดที่ได้ตราเนินพระราซกฤษฤฎีกา
๔) ผู้จัดทำคู่มือสำหรับประชาซน
ผู้มืหน้าที่ในการจัดทำคู่มือ ได้แก่ ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มือ0านาจในการ อนุญาต หรือ
ที่เรียกว่า "ผู้อนุญาต" โดยผู้อนุญาตต้องทำคู่มือสำหรับประซาซนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (ภายใน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๘)
๔) คู่มือสำหรับประชาซน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามืในการยื่นคำขอ
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
- รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ฃออนุญาตต้องยื่นมากับคำขอ
หน่ว ยงานของรัฐ อาจจะกำหนดให้ป ระขาชนสามารถยืน คำขออนุญ าตผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้
๖) การเผยแพร่ มาตรา ๗ วรรคสอง
- ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ
- ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- กรณีประขาซนขอสำเนาคู่มือประซาซน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสำเนาให้โดยจะคิด
ค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประขาซนด้วย
๗) การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม)
- ก.พ.ร. มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประซาซน
เปีนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
- กรณีท ี่เห็น ว่าขั้น ตอนและระยะเวลาที่ก ำหนดดังกล่าวล่าข้าเกิน สมควร ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

๘) การรับ คำ...

-๑๒-

บันทึกนั้น

๘) การรับคำขอ (มาตรา ๘) หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอ
- ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- กรณีคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที
*แกไขทันทีในกรณีที่ทำได้
♦ แกไขไม่ไดในทันทีให้บันทึกความบกพร่องและกำหนดระยะเวลาและลงนามทั้งสองฝ่ายไว้ใน

- กรณีคำขอถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้ไขแล้ว
* เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้
4 ปฏิเสธการพิจารณาคำขอโดยอ้างความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบล้วน
ของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่ ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี๋ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร
- กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอห่รือไม่ส่งเอกสารห่รือหลักฐานเพิ่มเติม (มาตรา ๙)
* คืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย
* ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ได้
๙) ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอ
กรณีความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานเกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นผลทำให้ไม่อาจอนุญาตไดในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรและให้ผู้อนุญาตดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ขักข้า
๑๐) การขำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต (มาตรา ๑๒)
- กฎหมายกำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และ
- กิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นกิจการหรือดำเนินการที่ต่อเนื่องกัน
- คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตขำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ โดยตราเป็นพระราฃกฤษฎีกา
๑๑) ศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคำขออนุญาต
- ศูนย์บริการร่วม (มาตรา ๗ วรรคสี่) การจัดตั้ง
ให้ส ่วนราฃการจัดให้มีศูน ย์บริการร่วมเพื่อรับคำขอและขี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุญาตต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกัน
- ศูนย์รับคำขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๔ และ ๑๖) การจัดตั้ง
♦ ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อประโยขน้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประซาขนให้
คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต
♦ ให้ศูนย์รับคำขอมีฐานะเป็นส่วนราฃการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบ
บริหารราขการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและจะให้มีสาขาของ
ศูนย์ประจำกระทรวงหรือประจำจังหวัดด้วยก็ได้
♦ การจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และกำหนดรายซื่อ
กฎหมายที่จะอยู่ภายใต้การดำเนินการของศูนย์รับคำขอไวิในพระราขกฤษฎีกาด้วย

๑.๔พระราช...

-๑๓๑.๕:พระราชบัญ ญัต ิค วามผิด ทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕:๓๙

(๑) เหตุผลในการตรา พ.ร.บ.
๑) การใช้หลักเกณฑ์ใน ป.พ.พ. มุ่งได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและบั่นทอน
ขวัญกำลังใจ
๒) เจ้าหน้าที่ที่อาจกระทำโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย
๓) หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมทำให้ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่อื่นด้วย
๔) เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงความรับผิด
๔) มีวิธีการบริหารงานบุคคลและวินัยควบคุมอยู่แล้ว
(๒) ขอบเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ.
๑) เวลา : ๑๔ พ.ย. ๒๔๓๙
- ในส่วนกฎหมายสารบัญญัติ
- ในส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
๒) หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
- ส่วนราชการ
- รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเฉพาะ
- หน่วยงานอื่น ตามพระราขกฤษฎีกา
๓. การกระทำของเจ้าหน้าที่
- ละเมิดแก่บ ุคคลภายนอก
- ละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐ
(๓) ความคุ้มครองที่ พ.ร.บ. ให้แก่เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐต้อ งรับ ผิด ต่อ ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด ที่เจ้าหน้าที่ข องตนได้ก ระทำ
ในการปฏิบ ัต ิห น้า ที่ ในกรณีน ี้ผ ู้เสีย หายอาจฟัอ งหน่ว ยงานของรัฐ ดัง กล่า วได้โ ดยตรง แต่จ ะฟ้อ ง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ถ้า การละเมิด เกิด จากเจ้า ห น้า ท ีซ ี,งไม'ได้ส ัง กัด หน่ว ยงานของรัฐ แห่ง ใด ให้ถ ือ ว,า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
(๔) วิธ ีก ารเยีย วยาความเสีย หายของผู้เสีย หาย
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท ีห น่ว ยงานของรัฐ ต้อ งรับ ผิด ใช้ค ำสิน ไหมทดแทน
แก'ผู้เสีย หายเพื่อ การละเมิด ของเจ้า หน้า ที่ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ มีส ิท ธิเรีย กให้เจ้า หน้า ที่ผ ู้ท ำละเมิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้ก ระทำการนั้น ไปด้วยความจง
ใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ อย่างร้ายแรง
สิท ธิเรียกให้ข ดใช้ค ่าสิน ไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีไ ด้เพีย งใด ให้ค ำนึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็น ธรรมในแต่ล ะกรณี เป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวน
ของความเสียหายก็ได้ (วรรคสอง)
ถ้า การละเมิด เกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของหน่ว ยงาน ของรัฐหรือระบบการ
ดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย (วรรคสาม)
(๔) สิทธิเรียกร้องระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
๑) หน่วยงานใช้สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ขดใข้ภายในอายุความหนึ่งปีน้บแต่วันที่ชดใช้ค่า
สินไหมแก่ผู้เสียหาย (ม.๙)
๒) หน่ว ยงาน...

-๑๑/-

๒) หน่วยงานเรียกเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดต่อหน่วยงานให้รับผิด (ม.๑๐)
- ๒ ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องซดใช้
- ๑ ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
(๖) อายุค วาม (พ.ร.บ. ละเมิดฯ มาตรา ๑๐ วรรคสอง)
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่งให้มีกำหนด
อายุค วามสองปีน ับ แต่ว ัน ที่ห น่ว ยงานของรัฐ รู้ถ ึง การละเมิด และรู้ต ัว เจ้า หน้า ที่ ผู้จ ะพึง ต้อ งใซ้ค ่า
สิน ไหมทดแทนและกรณีที่ห น่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม,ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้วเห็น ว่าต้อ งรับ ผิด ให้ส ิท ธิเรียกร้องค่าสิน ไหมทดแทนนั้น มิกำหนดอายุความหนึ่งปีน ับ
แต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
๒.สรุป สาระสำคัญ เกี่ยวกับ หลักการต่างๆ ที่จ ำเป็น ต้อ งใช้ในการปฏิบ ัต ิร าชการท้อ งถิ่น
๒.๑ หลักการบริห ารความเสี่ยง
(๑) ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (ตามกรอบของ 0050)
กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อ'ช่วย'ใน
การกำหนดกลยุท ธ์แ ละการดำเนิน งาน โดยกระบวนการบริห ารความเสียงได้รับ การออกแบบเพื่อ ให้
สามารถบ่งชีเ้ หตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้
(๒) องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (เก*6โกล( เะกVIโ๐กทา6ทI)
๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (0เว]6(ะ*1ห6 56*1:1กฐ)
๓) การบ่งซีเหตุการณ์ (0ห6ก* 1ป6ก*1(:!(:ล*!๐ก)
๔) การประเมินความเสี่ยง (โ!!ร^ /\ร5655๓6ก*)
๔) การตอบสนองความเสี่ยง (โ?!ร!* โ?65|ว๐กร6)
๖) กิจกรรมควบคุม (0๐ก*โ๐1 /\๐*^เ*เ6ร)
๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (เก*๐โ๓ล*เอก & 0๐๓ ๓นกเอล*!0 ท)
๘) การติดตามประเมินผล ((ฬ๐ก!*๐ก่กฐ)
(๓) ประเภทของความเสี่ยง
๑) ความเสี่ยงทางการเงิน (โเทลท(ะเลเ โ!!ร!0
๒) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน (0|ว6โล*!๐กล* โ!!ร!0
๓) ความเสี่ยงทางนโยบาย/กลยุทธ์ (โ’๐!.!(ะ^/ร*โล*65เ๐ โ!!ร!0
๔) ความเสี่ยงทางกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ (เ^65ช(ล*๐โV โ!!ร!0
๔) ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ/การเมือง (โ๐๐ก๐๓!(ะ/โ’๐1!*!(ะลI โ!!ร!0
๖) ความเสี่ยงทางธรรมชาติ (ผล*นโลเ โ?!510
(๔) กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๑) การกำหนดวัตถุประสงค์
๒) การระบุความเสี่ยง
๓) การประเมินความเสี่ยง
๔) การเสือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๔) การติดตามและประเมินผล
(๔) การจัด การ...

-๑๔-

(๔) การจัดการความเสี่ยง
๑) การหลีกเลี่ยง (/^ ๐เช)
๒) การยอมรับ (/ป:06|ว1:)
๓) การลด (^6ปน0อ)
๔) การโอน/กระจาย (รเาลโ6)
(๖) ปิจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเลี่ยง
๑) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
๒) ความเข้าใจความหมายความเลี่ยงตรงกัน
๓) กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๔) กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๔) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) การวัดผลการบริหารความเสี่ยง
๗) การผีเกอบรมและความรับผิดขอบการบริหารความเสี่ยง
๘) การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒.๒ ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) พระราชดำรัส เกี่ยวกับ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง
...การพัฒ นาประเทศจำเป็น ต้อ งทำตามลำดับ ขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความ
พอมีพอกิน พอใช้ของประซาขนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด
แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่ม เทสร้างความเจริญ ยก
เศรษฐกิจขึ้น ให้รวดเร็วแต่ป ระการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและ
ของประขาซนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น ความ
ยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...
(๒) ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
๑) ปรัข ญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง
- ห่วง ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม1น้อยเกิน ไปและไม,มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เข่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
- ห่วง ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัด สิน ใจเกี่ยวกับ ระดับ ของความพอเพียง
นั้น จะต้อ งเป็น ไปอย่างมีเหตุผ ล โดยพิจ ารณาจากเหตุบ ีจ จัย ที่เกี่ย วช้อ งตลอดจนคำนึง ถึง ผลที่ค าดว่า
จะเกิดขึ้น จากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
- ห่วง ๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัว ให้พ ร้อ มรับ ผลกระทบ
และการเปลี่ย นแปลงด้า นต่า ง ๆ ที,จะเกิด ขึ้น โดยคำนึง ถึง ความเป็น ไปได้ข องสถานการณ์ต ่า ง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
๒) ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ เงื่อนไข
- เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ วิซ าการต่าง ที่เกี่ย วช้อ งอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ ประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
- เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความขื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีค วามพากเพียร ใช้สติบีญญาในการดำเนินชีวิต
(๓) ปรัช ญา...

-๑๖-

(๓) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งกับ การจัด การภาครัฐ
การจัด การภาครัฐ แนวใหม่จ ะให้ค วามสำคัญ เรื่อ ง การสร้า งธรรมาภิบ าล ความเป็น
ธรรมในสังคม การให้ค วามสำคัญ กับ บทบาทของภาคประซา สัง คมและการเสริม พลัง ประซาซน
ตลอดจนการนำแนว ทางการจัด การแบบภาคธุร กิจมาปรับ ใช้เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์ก ารภาครัฐ เป็นแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบบริห ารภาครัฐ เพื่อตอบสนองและปรับตัวให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เข,น กระแสโลกาภิรัตน์ การเปิด เสรี การแข่งขัน
ทางธุรกิจที่รุนแรง และการเพิ่มบทบาทของ ภาคเอกซนและภาคประขาสังคม
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศภายใต้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ ฉบับที่
๑๐ ได้ให้ค วามสำคัญ ในการมุ่งสู,สังคมสันติสุฃอย,างยั่ง ยืน โดย'ใช้ด ัช นีค วามอยู่ด ีม ีส ุข ดัชนีความ
เข้ม แข็ง ทาง เศรษฐกิจ และดัช นีก ารพัฒ นาที'ยั่ง ยืน โดยพิจ ารณาว,า ประเทศไทยยัง คงต้อ งเผชิญ กับ
การเปลี่ย นแปลงที'สำคัญ ทั้งในบริบ ททางสังคม เศรษฐกิจ สิ่ง แวดล้อ มและกระแส โลกาภิร ัต น์
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น โดยได้อัญเชิญ “ปรัขญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง” มาเป็น แนวปฏิบ ัต ิในการพัฒ นาแบบบูร ณา
การ อย,างเป็น องค์รวมที่มี “คนเป็น ศูน ย์ก ลางการพัฒ นา” โดยให้ความสำคัญ ในมิต ิต ่างๆ ดังนี้ ด้าน
สังคม เน้น เรื่อ งการพัฒ นาศัก ยภาพ คุณภาพ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง จิตสำนึก
ด้านเศรษฐกิจ ให้ค วามสำคัญ กับ การ พัฒ นาเศรษฐกิจ แบบพอเพีย ง การพึ่ง ตนเองและการ พัฒนา
ความมั่น คงด้า นพลัง งาน ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิง แวดล้อ ม เน้น การบริห ารจัด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านกลไกและกระบวนการ เน้น การ จัดทำ ยุทธศาสตร์ที่
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอยู่บน พื้น ฐานของการศึกษาวิจัยมากขึ้น
(๔) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒
หลักการพัฒนาประเทศที'สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที' ๑๒ ยืดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๙-๑๑ และยึด หลัก การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ที'ลดความเหลื่อ มลํ้าและขับ เคลื่อ นการเจริญ เติบ โต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภ ูม ิป ิญ ญาและนรัต กรรม
๓. เอกสารที่ได้รับจากการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ
๑. คู,มือสรุปประเด็นสำคัญของกฎหมาย/ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อปท.อย่างครบถ้วน
จำนวน ๑ เล่ม
๒. ศู่มีอรวมประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อปท. จำนวน ๑ เล่ม
๓. ใบประกาศนียบัตรผ่านการผึเกอบรมหลักสูตร “เพิ่ม ศัก ยภาพด้านกฎหมาย/ระเบียบ ที่
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราขการ อปท.” รุ่นที่ ๓ ระหว่างรันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๔๖๓
๔.การเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และอื่น ๆ แก,ผู้ที่เกี่ยวช้อง คือ
-การนำความรู้ ความเช้าใจ หลักการ และแนวคิดในเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ที่จำเป็น ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติราขการท้องถิ่น เช่น พระราขบัญ ญัต ิก ารอำนวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าต
ของทางราขการ พ.ศ. ๒๔๔๘ พระราขบัญ ญัต ิแ ผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก'องค์ก ร
ปกครองส่ว นห้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ และ(แก้ไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ ที' ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ พระราชบัญ ญัต ิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ พระราชบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.
๒๔๔๐ พระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ (แก้ไขเพิ่ม เติม ฉบับที' ๑๔) พ.ศ.
๒๔๖๒ หลักการบริห ารความเสี่ยง และปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่า งเช้า ใจ...

-๑๓เ-

อย่างเข้าใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญ ชา และกับตนเอง ให้เป็น ไปด้ว ยความถูก ต้อ งมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
ใช้เป็นตัวอย่างให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดู'นา",แกนคัรียา)
ผู้อำนาย?เารกอง('เล้ง

