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เรือง รายงานผลการแกอบรมหลักสูตร “นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖ ”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. เรือ่ งเดิม
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้ นายอนุชา บุญช่วย ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖ ” ระหว่างวันที่ ๙ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (คลองหก) ตำบลรังสิต อำ๓อธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง
นายอนุชา บุญช่วย ได้สรุปสาระสำคัญและรายงานผลการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยจะ
นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะทีได้รับจากการอบรม มาพัฒนางานในหน่วยงาน ดังนี้
๒.๑ นำความรู้ ความเข้าใจ ทัก ษะและทัศ นคติท ี่จำเป็น ในการปฏิบ ัต ิงาน มาปรับใช้และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประซาซน
๒.๒ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงาน รวมถึงเทคนิคกลยุทธัใน
การปฏิบัติงานไฟฟ้า
๒.๓ นำหลัก ปรัซ ญาเศรษฐกิจ พอเพียง หลัก ระเบีย บกฎหมายของทางราชการ และหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
๓.ข้อ พิจ ารณา
เพื่อให้การรายงานผลการแก อบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑.นำรายงานผลการ แก อบรมลงเว็บ ไซต์ของ อบจ.สุพ รรณบุร ี (เอกสาร/รายงาน : KM)
เพื่อให้บุคคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาข้อมูลและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒. ติดตามและประเมินผลหลังการแก อบรม ทุก ๓ เดือน
๔. ข้อ เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพจมาลย่ ปรีมปาน)
รองปลด พบจพักษาราซโ!,ไรแทน
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เรือง รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖ ”

เรียน
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้นายอนุชา บุญช่วย ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลังกัด กองช่าง เข้ารับฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖ ”
ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (คลองหก) ตำบลรังสิต อำ๓ อธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น
บัด นี้ การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการการเข้า ร่ว มฝึก อบรมหลัก สูต รดัง กล่า วเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการไปอบรมและศึกษาดูงาน ดังต่อไปนี้
- การพัฒ นาทักษะ สมรรถนะตามตำแหน่งและสายงานนายช่างไฟฟ้า มาประยุกต์ไข้ให้
เหมาะสมกับ การปฏิบ ัต ิง าน การพัฒ นางานและองค์ก ร เพื่อ ให้ส ามารถปฏิบ ัต ิง านในตำแหน่ง ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปลูก จิต สำนึก คุณ ธรรม จริย ธรรม และการตระหนัก ถึง การเป็น
เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ที'ดี การสร้า งและมีท ัศ นคติ ใน การท ำงาน ราชการโดยยึด ห ลัก ศาสตร์พ ระราชา
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ข้า พเจ้า จะน่า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัก ษะ หรือ อื่น ๆ ที,ได้ร ับ ใน
การไปอบรม/การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มาเพื่อพัฒนางานของหน่วยงาน ดังนี้
๑.การฝึก อบรมดังกล่าวมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ

พัฒ นาศัก ยภาพ ความรู้ค วามเข้าใจ ทักษะ
ทัศนคติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาขน
๒.การน่า เทคโนโลยีส ารสนเทศสมัย ใหม่ และนวัต กรรมมาปรับ ใช้ก ับ การทำงาน
มีท ัก ษะสมรรถนะที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง เข้า ใจเทคนิค กลยุท ธ์ใ นการปฏิบ ัต ิง านไฟฟ้า
๓. การน่า ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งทางสายกลาง คือ พอประมาณ ม ีเหตุผ ล
มีภ ูม ิค ุ้ม กัน ในตัว ที,ดี กล่า วคือ การน่า ความรู้ท ี่ไ ด้จ ากการฝึก อบรมตามข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยการ
ปฏิบ ัต ิง านอย่า งผู้ม ีส ติป ัญ ญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัด ระวัง ใช้จ ่า ยอย่า งมีเ หตุผ ล มีค วามจำเป็น ใช้
ของอย่า งคุ้ม ค่า ประหยัด โดยถือ ปฏิบ ัต ิง านยึด หลัก ตามระเบีย บกฎหมายของทางราชการ เพื่อ สร้า ง
ภูม ิค ุ้ม กัน ให้ก ับ ตนเอง และมีค ุณ ธรรม ซื่อ สัต ย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัค คี แบ่งปัน เพื่อ ให้พ ร้อ มรับ
ต่อ การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อ ม วัฒ นธรรม ในอนาคต
เอกสารที่ได้รับ จากการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึก ษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ
๑. ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖ ” จำนวน ๑ ชุด
การเผยแพร่ค วามรู้ ประสบการณ์ ทัก ษะ และอื่น ๆ แก่ผู้'ที่เกี่ยวข้อง คือ
การน่าความรู้ ทักษะ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่ผู้ร่วมงาน สรุปสาระสำคัญที่เห็น
ควรน่ามาเผยแพรให้กับเจ้าหน้าที่อื่นได้ทราบ ดังนี้

-fe 
es). การรู้จักนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใซในการปฏิบัติงาน เซ่น การจัดทำเอกสารของทาง
ราชการโดยเทคโนโลยีแอพลิเคซั่นทามไลน์ และจัดวางรูปแบบใน Microsoft word โดยไม่ต้องพิมพ์ได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง การสั่งงานผ่านแอพลิเคขั่น Goggle การจัดระบบการทำงานและควบคุมการทำงานโดย
QR CODE ระบบการจัดเก็บรูปภาพและคลิปวิดีโอบนทามไลน์ส่วนตัว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ผ่านทางแอพลิ
เคซั่นทามไลน์ของตนเอง การตกแต่งภาพ การจัดการเพิ่มพื้นที่และลบไฟล์ขยะผ่านแอพลิเคขั่นในทามไลน์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงซื่อ
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ผู้รายงาน

(นายอนุซา บุญช่วย)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงซื่อ

..........

. ผ ู้

บังคับบัญชา

(นายสมโภช ทองสุก)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

ลงซื่อ .
(.
ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.

)

แนบสำเนาประกาศนียบัตร หนังสือสำคัญ หรือหนังสือรับรองการเข้ารับการ'ฝึกอบรม/สัมมนา/หรือ
รูปถ่ายการประชุมทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ
ไปกับรายงานฉบับนี้ด้วย
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เรือง โครงการผีกอบรมหลักสูตร “นายซ่างไฟฟ้า รุ่น ๖”
เรียน
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ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการผีกอบรมหลักสูตร
“นายช่างไฟฟ้า รุ่น ๖ ” ระหว่างวันที่ ๙ - เอ๗ มีนาคม เอ๕๖๓ ณ โรงเรียนข้าราชการท้องถิ่น (คลองหก)
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
ในตำแหน่งประเภททั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการผีกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีความสามารถในการใช้เครื่องไฟฟ้า การวางระบบ การควบคุมงาน การบริหาร
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องไนการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันทื่ ๓ สิงหาคม เอ๕๖๑ จำนวน
๑ ราย คือนายอนุชา บุญช่วย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ
๒๐,๐๐๐ บาท นั้น
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สุพ รรณบุร ี ได้ต รวจสอบคุณ สมบัต ิข องผู้ท ี่ส ามารถเข้า รับ
การอบรมและได้พ ิจ ารณาแล้ว เห็น ว่าโครงการผีก อบรมหลัก สูต รดัง กล่า วจะเป็น ประโยชน์ต ่อ บุค ลากร
ในการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มคักยภาพในการปฏิบัติงาบให้กับตนเอง จึงอนุญาตให้
นายอนุขา บุญช่วย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้
และให้จัดทำรายงานผลการเข้ารับการฉกอบรม พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานทั่งก่อนและหลังเสร็จสินการ
ฉกอบรมของผู้เข้ารับการฉกอบรมจากผู้บังคับบัญชาในสังกัด เสนอผู้บริหารทราบ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน
เดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราขการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการผี)กอบรมตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าว
5ยบ ผู้ร่าบ-พJการกองชา'.
เพื่อโปรรพราบ
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เนายsyo เทพทอง)
กัรๆ่ ยนั,ารีเคราะห์บโ?ท/ายนระนพน

ท มท ๐๘o ๗.๓/ว ๕๒๑๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถี่!}''
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทา/ท ๑๐๓๐๐
๑๙ ธันวาคม ๒<£๖๒

เรื่อง โครงการรีเกอบรมหลักสูตร “นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖ ”
เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการลกอบรมหลักสูตรนายช่างไฟฟ้า

๒. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการรีเกอบรม
๓. เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน
๔. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๒
๔. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการรีเกอบรม
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จำนวน ๑ ชุด
จำนวน‘๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

ด้ว ยกรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น โดยสถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ่น ได้ก ำหนด
จัดโครงการรีเกอบรมหลักสูตร “นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖” ซึ่งเป็นหลักสูตรการรีเกอบรมภาคบังคับของข้าราชการ
หรือพนัก งานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภททั่วไป ตามที่ค ณะกรรมการกลางข้าราชการส่ว นจังหวัด (ก.จ.)
คณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ว นตำบล (ก.อบต.) กำหนด
ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๓ ณ โรงเรียนข้าราขการส่วนท้องถิ่น (คลองหก) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเบีาหมายคือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ให้ผ ู้เข้า รับ การรีเกอบรมมีค วามรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนด
มีความสามารถในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า การวางระบบ การควบคุมงาน การบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๖๑ เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิขาการให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๔๖๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๖๑
เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ กเพื่อ เลื่อ นและแต่งตั้งพนัก งานส่ว นตำบลตำแหน่งประเภททั่ว ไป
และประเภทวิช าการให้ด ำรงตำแหน่ง ในระดับ ที่ส ูง ขึ้น พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่ก ำหนดให้ผ ู้ม ีค ุณ สมบัต ิเพื่อ เลื่อ น
และแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องผ่านการรีเกอบรมหลักสูตรตามที่ ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนด ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ที่จะเข้ารับการรีเกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
เพื่อให้การเข้ารับการรีเกอบรมตามหลักสูตร “นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องผู้เข้ารับ การรีเกอบรมฯ อีกครั้ง ว่า ผู้ท ี่จ ะเข้า รับ การรีเก อบรม
เป็น ผู้ท ี่ด ำรงตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบ ัต ิง าน หรือ นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ทั้งนี้ หากกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น โดยสถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้องถิ่น พบในภายหลังว่าผู้เข้ารับการรีเกอบรมไม่มีคุณ สมบัติๆ
ดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะพิจารณาส่งตัวคืนทางหน่วยงานต้นสังกัดทันที

/ ๒. ให้ผัมี

- ๒๒ให้ผ ู้ม ีค ุณ สมบัต ิเ ข้า รับ การแกอบรมฯ แจ้ง ยืน ยัน เพ ื่อ เข้า รับ การแกอบ รมฯ ได้ที่
นายสุร เสกฃ์ ขันตี เจ้า หน้า ที่ป ระสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพ ท์ ๐๙๐ ๖๗๘ ๐๑๘๐ ภายใน
วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หากผู้มีคุณ สมบัติเข้ารับการแกอบรมฯ ไม'มีการแจ้งยืนยันตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถือว่าสละสิทธึ๋เข้ารับการแกอบรมฯ ในครั้งนี้
๓. เมื่อ ดำเนิน การตรวจสอบคุณ สมบัต ิฯ และแจ้ง ยืน ยัน เพื่อ เข้า รับ การแกอบรมฯ ตามข้อ
๑ และข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนิน การขำระเงิน ค่าลงทะเบียนเข้ารับ การแกอบรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) สั่งจ่ายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยน่า
ใบแจ้ง การขำระเงิน ค่า ลงทะเบีย น สิ่ง ที่ส ่ง มาด้ว ย ๓ ไปขำระเงิน ที่ธ นาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาซน)
ได้ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับ
ขำระค่า สาธารณูป โภคและค่าบริก าร” ให้ก ับ ผู้ข ำระเงิน ค่าลงทะเบียนฯ ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถใช้แทน
ใบเสร็จรับเงินไดํโดยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการแกอบรมนำ
สำเนาหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมาแสดงเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวด้วย
๔. ให้ผู้เข้ารับ การแกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว เพื่อจัดเตรียมเอกสาร เครื่องแต่งกาย
ของใข้ส่วนตัว ฯลฯ และเตรีย มความพร้อ มสำหรับ การไปเข้ารับ การแกอบรมและให้เดิน ทางไปรายงานตัว
เพื่อเข้ารับการแกอบรมพร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. แต่งกายขุดนักศกษา
๕. กรณีมีบีญหาข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ หรือนายสุรเสกฃ์ ขันตี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐ ๖๗๘ ๐๑๙๑ และ ๐๙๐ ๖๗๘ ๐๑๘๐
และสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับการแกอบรมตามหลักสูตรฯ ได้ที่ wvwv.lpdi.go.th หัวข้อหนังสือราซการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นาย ข โชคขัย คำแหง)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราฃการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดส่งฟ้ส่งมาด้วย

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นายสุรเสกฃ์ ขันตี โทร ๐๙๐ ๖๗๘ ๐๑๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๑๖ ๒๑๐๖

รายริ!อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสิกพาอบรม
หลักสูตร นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๙ รนาตม ถีงวันที่ เอ๗ มีนาคน ๒<£๖๓
ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนฟ้องถิ่น (คลองหก) วิทยาลัยการปกครอง ตำบลรังสิต อำ๓ อธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ลำดับ
นามสกุล
จังหวัด รหัส อปท.
ริ!อ
ตำแหน่ง
อปท. สังกัด
อำ๓ อ
๑ นาย เจริญคักดึ๋ ผลประสาร
นายช่างไฟฟ้า
อบจ. กระบี่
เมืองกระบี่ กระบี่
๒ ๘๑๐๑๐©
๒ นาย นริศ
นายข่างไฟฟ้าชำนาญงาบ อบจ. กระบี่
ไกรนรา
กระบี
่
เมืองกระบี่
๒ ๘๑๐๑๐๑
๓ นาย ดบุพล
อืดเกิด
นายช่างไฟฟ้า
อบต. เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
๖๘๑๐๘๐๗
๔ นาย อรรถพล
ภู,ทอง
อบจ. กาญจนบุรี
นายช่างไฟฟ้า
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
๒ ๗ ๑๐๑๐๑
๕ นาย ประพันธ์ จันทวิสา
นายช่างไฟฟ้า
ทต. จุมจัง
กุฉินารายณ์ กาหสิบธุ้
๔๔๖๐๔๐๔
๖ พ.จ.อ. วินัย
ยุบลมาตย์ นายช่างไฟฟ้า
ทต. ไผ่
เมืองกาฬสินธี กาหลินธุ้
๔ ๔ ๖๐๑๑๑
๗ ว่าที ■ ร.ต. ธีรเดข
วรรณวิเศษ นายข่างไฟฟ้าชำนาญงาบ ทต. บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น ขอบแก่น
๔ ๔ ๐๐๑๑๐
๘ นาย ธนะขัย
ทม. แสนสุข
เมืองชลบุรี ฃลบุรี
แลนสุชลกุลชล นายช่างไฟฟ้า
๔๒ ๐๐๑๐๓
๙ นาย ประพันธ์ มานุจำ
อบต. บางพระ
ศรีราชา
นายช่างไฟฟ้า
ขลบุรี
๖๒ ๐๐๗ ๐๗
๑ ๐ นาย อบุรักษ์
มะโนวรรณ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อบต. แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เขียงราย
๖ ๔ ๗ ๑๔ ๐ ๔
๑๑ บาย สุรพงษ์
ทต. เมืองนะ
เขียงดาว
เรือนสา
นายช่างไฟฟ้า
เชียงใหม่
๔ ๔ ๐๐๔๐๓
๑๒ นาย ขุติพบธ์
บึนนวน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อบต. ม่อนปีบ
ฝาง
เชียงใหม่
๖๔๐๐๙๐๔
ฤทธี้กำลัง
อบต. เวียง
๑๓ นาย สมภพ
นายช่างไฟฟ้า
ฝาง
เชียงใหม่
๖๔๐๐๙๐๗
ทต. สันผีเสื้อ
เพลัย
นายช่างไฟฟ้า
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
๔๔๐๐๑๑๑
๑ ๔ บาย วัชระ
แม่ริม
๑ ๔ นาย สามารถ
ชระเขื่อน
นายช่างไฟฟ้า
อบต. ดอนแก้ว
เชียงใหม่
๖๔ ๐๐๗ ๐๔
ธบารักษ์
บาย,ข่าง'ไฟฟ้าปฎิบัติงาบ ทต. สันโป่ง
แม่ริม
๔ ๔ ๐๐๗ ๐๔
๑ ๖ บาย อรรถพล
เชียงใหม่
แก้วจันทร์ นายช่างไฟฟ้า
อบต. แม่บาวาง
แม่อาย
๑๗ นาย โกวิทย์
เชียงใหม่
๖๔๐๑๐๐๓
ขัยพรหม
๑๘ นาย ■ ชฎิล
นายช่างไฟฟ้า
อบต. แม่กัา
สันป่าตอง
เชียงใหม่
๖๔๐๑๒ ๑๓
เมืองตรัง
ตรัง
๓ ๙ ๒ ๐๑ ๐๒
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ดังนี้
กลุ่มกีฬา ประกอบด้วย
๑. นายวิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มกิหา
บัวผัน
๒. นายกิตติคักค
สมาขักกลุ่ม
บุญหนัก
๓. นายเจริญคักด
สมาขิกกลุ่ม
ผลประสาร
สมาขิกกลุ่ม
๔. นายพสิบฐ์
ปีงฟอง
๕. นายวัชระ
สมาขิกกลุ่ม
เพลัย
สมาขิกกลุ่ม
๖. นายศุภขัย
กิจสหวงศ์
๗. นายสุธายุทธ
ม่วงประเสริฐ สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
๘. นายสุรพงบ์
เรีอนสา
กลุ่มประขาลัมพันธั ประกอบด้วย
อุตม์อ้าง
๑. จ่าเอกอรรถพล
แก้วจันทร์
๒. นายโกวิทย์
๓. นายธนพงบ์
นามบุญเริอง
๔. ว่าที่ร้อยตรีธีรเดช
วรรณวิเคบ
ทองแพง
๕. นายพงศธร
แสนพิมพา
๖. นายมบุ
๗. นายสามารถ
ชระเชีอน
ดวงเกตุ
๘. นายสุเมธ

หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
กลุ่ม วิช าการ...

กลุ่มวิชาการ ประกอบด้วย
นายอบุรักษ์
๒, นายกฤษฎา
๓. นายไกรสร
๔. นายชอบรี
๔. นายดบุพล
๖. นายยนต์
๗. นายสมภพ
๘. บายอภิวิซญ์
๑.

ประจักษ์เมือง
บุญเถิง
เอํยดเนตร
เจ๊ะอุบง
รีดเกิด
ทุ่มพวง
ฤทธี้กำลัง
พวงสันเทียะ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม

กลุ่มศึกษาดูงาบ ประกอบด้วย
นายเอกภพ
๒. นายบันทิก
๓. นายประทีป
๔. นายสิทธิกร
๔. นายอำนาจ
๖. นายอิศเรศ
๗. นายอุทิศ
๘. จ่าเอกเอกชัย
๑.

ทองมา
กองยอง
ช่างทองมะดัน
จันทราจังหรีด
ฝืนแฝง
รีบจันทร์
วรรณว้ต
ถินนอก

หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม

อินทร์มา
ราศี
เจ'รีญเผ่า
ศึรีคุปต์
บันทะสาร
บุญช่วย
มืเปียม
คำฃึ๋อ

หัวหน้ากลุ่มสวิสดิการ
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม

กลุ่มสวัสดิการ ประกอบด้วย
นายอบุขา
๒. นายชัขวาลย์
๓. นายทศพล
๔. นายรุ่งน้รัญ
๔. นายสัณห์ธวัซ
๖. นายอนุซา
๗. บายอรรณพ
๘. นายเอกชัย
๑.

กลุ่มสังคมนละบันเทิง ประกอบด้วย
นายวรพล
๒. นายกิตติ
๓. นายจักรกฤษผ์
๔ นายจีรวิฒน่
๔. บายชฎิล
๖. นายธงชัย
๑.

กับอินทร์
จันทร์ปรีดา
กันทะอุโมงค์
สุวรรณา
ชัยพรหม
กลิ่นลั่นทม

หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
สมาขิกกลุ่ม
๗. นายธีรสักดิ้

๗. 'นายธีรพักด
พูลภักดี
สมาซิกกลุ่ม
๘. นายพื่ซิต
ร่องมะรุด
สมาซิกกลุ่ม
โดยให้กลุ่มกิจกรรมนักคิกบา ปฏํบัตหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเริยบร้อยตามที่กำหนดไว้
ในระเบียบสถาบันพัฒนาบุคลากรห้องถิ่นและตามที่ผู้อำนวยการโครงการมอบหมาย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ £ *> มีนาคม พ.ศ. todftocn

rr*ti
(นายศศิน พัฒนภิรมย์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

รายชอผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบายช่างไฟฟ้า รุ่นที ๖
ระหว่างวันที ๙ - tort มีนาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียบข้าราชการส่วนฟ้องลิ่น ลถาบันพัฒนาบุคลากรฟ้องลิ่น (คลองหก) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาปิ

ลำตับ

ชอ - ขึ๋อสๅล

ร)

นาย กฤษฎา
๒ บาย ทตตํ
๓

อำ๓ อ

จังหวัด

บุญ๓ ง

อบต. กองก้อย

สบเมย

แม่อ่องสอน

จันทร์ปรีดา

ทด. กุดประทาย

เดชอุดม

อุบลราชธาบิ

อบต. ฒองแฝก

ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์

อบต. แม่นาวาง

แม่อาย
พระแลง

นาย กิตตํพักต บุญหนัก

๙ นาย โกวีทย์

ลังกัด

แก้วจันทร์

หมายเหตุ
1?
35"

เข้ยงใหม่
อบต. สินปุน
สุราษฎร์ธาน
ทน. อุบลราชธาน เมองอุบลราชธาน อุบลราชธานึ
ทด. ทาสบชัย
แม่ทา
ลำพูน

32

นาย จํรวัพน่ สุวรรณา
๙ นาย เจรีญคักด ผลประสาร
ร)o นาย ซฎํล
ชัยพรหม
ร)ร) นาย ชัชวาลย์ ราศรี

ทต. อุโมงค์
อบจ. กระบ

เมีองลำพูน
เมีองกระบึ๋

ลำพูน

33
35

อบต. แม่กำ
ทม. บางดูวัด

ลับปาตอง

กระบึ๋
เข้ยงใหม่

เมีองปทุมธาน

ปทุมธาบิ

๑๒ นาย ชอบรี

อบต. ทุ่งพอ

๕ นาย ไกรสร

เอยดเนดร
๖ น.ส. จรรยารักษ์ พมพ์พรรค์
๗ นาย จักรกฤษณ์ ก้นทะสู่โมงค์

a

39

น

20

เร่)ะอุปง
อิดเก้ด

สะบ้าย้อย

สงขลา

วๆ
2ร
3B

อบต. เกาะศรีบอยา เหบิอคลอง

กระบ้

31

ทศพล

เจรีญเผ่า

อบต. บางชุนกอง

บางกรวย

นนทบุรี

^

ธงชัย

กลิ่นลั่นทม

อบต. แก่งโสภา

พษญ่โลก

33

๑๖ นาย ธนพงษ์
๑๙ ±4 5.» ธํรเดช

นามบุญเรือง
วรรณวเศษ

อบต. นํ้าแคม
ทต. บ้านค้อ

วังทอง
ท่าลิ่

ว-ๆ

๑๘ นาย ธรคักค

พูลภักด

ทม. นาสาร

เมีองขอนแก่น
บ้านนาสาร

เลย
ชอนแก่น

๑® นาย นรีค

ไกรนรา

อบจ. กระบิ

เมองกระบ้

๒๐ นาย บันทีก

กองยอง

อบต. ห้วยไร'

หล่มลัก

๒๑ นาย ประทิป

ช่างทองมะคัน อบต. สัมฤทธ
จันทวสา
ทด. ชุมจัง
มาบุจำ
อบต. บางพระ
ทองแพง
อบด. ลาดแค
บังฟอง
ทด. เวียงมอก

๑๓

นาย ดบุพล

ร)ร: นาย
ร)๕ นาย

๒๒ นาย ประพันธ์
๒รท
๒๙

นาย ประพันธ์
นาย พงศธร

๒๕ นาย พสิษฐ์

ฟ้มาย
กุฉินารายณ์
ศรีราชา
ชนแดน
เถิน

35

สุราษฎร์ราน
กระบิ
เพชรบูรณ์

39

นครราชสิมา

ธ

กาหสินธ์
ชลบุรี
เพชรบูรณ์
ลำปาง

35

4.1

39
38

33

รายขื่อผัเข้ารับการอบรมหลักสูตรบายช่างไฟฟ้า รุ่บหี ๖
ระหว่างวับหึ๋ ๙ - ๒๗ มืนาคม ๒<£'๖๓
ณ โรงเรียบข้าราชการส่วนท้องถบ สถาไ?นพัฒนาบุคลากรท้องกน (คลองหก) ต.รังสิต อ.ธัญบุรั จ.ปทุมราน

ลำคับ

ขื่อ - ขื่อลกุล

สังกัต

อำ๓ อ

จังหวัด

หมายเหตุ

๒๖ นาย พิชิต

ร่องมะรุด

ทค. หัวเวิยง

เสนา

พระนครตริอยุธยา

2?

๒๗ บาย พิคุทธี้

ประลมสุข

เชาสมิง

คราด

ฬ

๒๘ นาย มนุ

แสนพิมพา

ทต. เชาสมิง
ทค. สำราญ

เมิองชอบแก่น

ชอนแก่น

24

๒๙ บ.ล. มินตรา

สุวรรณลพ

ทน. แม่สอด

ตาก

35

๓๐ นาย ยนต์

ทุ่มพวง

ทค. คลองด่าน

แม่สอด
บางบ่อ

๓®! นาย รุ่งนรัญ

คิริคุปค'

ทค. หลักหัา

บ้านแพ้ว

๓๒ นาย วรพล
๓๓ นาย วัชระ

กันอินทร์
เพลัย

อบต. บางทุนกอง
ทต. ลันผเสัอ

นนทบุริ
เชยงใหม่

๓๔ แจ.อ. วินัย

ยุบลมาตย์

ทต. ไผ

บางกรวย
เมองเชยงใหม่
เมืองกาฬสินธุ้

๓๔ นาย วิวัฒน์

นัวผัน

ทม. บุริรัม่ย์

เมองบุริรัมย'

บุริรัมย์

๓๖ นาย วิรยุทธ

แลนเสมอ

ทต. ยอด

สองแคว

น่าน

๓๓ นาย คุภวัช
๓๘ นาย ลมภพ

ภิจสหวงศ์
ฤทธกำลัง

๓๓ นาย ลัณห์ธวัช

นันทะสาร

ทม. ทุมเหึด
อบค. เวิยง
ทค. ท่าตะโก

เมองบุริรัมย'
ฝาง
ท่าตะโก

บุริรัมย'
เชยงใหม่
นครสวรรค์

๔๐ นาย ลามารถ
๔๑ นาย สิทธํกร

ชระเขื่อน
อบต. ดอนแก้ว
แม่ริม
จันทราจังหริด ทค. ชามทะเลสอ ชามทะเลสอ

นครราชสีมา

๔๒ นาย สุธายุทธ

ม่วงประเสริฐ

อบต. พญาแมน

อุตรดิตถ์

(ร:๓ นาย ลุเมธ

ควงเกตุ

๔๔ นาย ลุรพงษ์

สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

กาฬสีนธุ

เชยงใหม่

อบจ. บงกาฬ

พิชัย
เมิองบงกาฬ

บงกาฬ

เริอนลา

ทต. เมิองนะ

เชิยงดาว

เชยงใหม่

๔๔ นาย อนุชา

อินทร์มา

อบต. คลองสาม

คลองหลวง

ปทุมธามื

๔๖ นาย
๔๗ นาย
๔๗ นาย
๔๙ นาย

บุญช่วย
อบจ. สุพรรณบุริ
ประจักษ์เมอง อบค. คุระ
พวงลันเพิยะ อบค. โนนคา
ทม. เพชรบุริ
มืเจํยม
เตยงเกตุ
ทน. นครปฐม

เมืองสุพรรณบุริ
คุระบุริ
สูงเนน
เมืองเพชรบุริ
เมืองนครปฐม

สุพรรณบุริ

อนุชา
อนุรักษ์
อภิวิชญ์
อรรณพ

๔๐ นาย อรรถพล

พังงา
นครราชสีมา
เพชรบุรี
นครปฐม

น

55
24

1%
3ๆ
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35
3ๆ
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41

5>s
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รายข้อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบายช่างไฟฟ้า ไเบหึ๋ ๖
ระหว่างวับหึ๋ ๙ - ๒ตเ รบๆคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียบข้าราชการส่วบข้องทบ สถาบ้บหัฒบาบุสลากรข้องทบ (สลองหก) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ลำลับ

ชร - ข้อสอุล

๕0 จ.อ. อรรถพล
๕๒ บาย อาบาจ
๕๓ บาย m m

อุตม์อ่าง
ฝ็บแปง
อิบจับทร์

๕๔ นาย อุทิศ
๕๕ จ.อ. เอกชัย
๕๖ บาย เอกชัย
๕๙ บาย เอกภพ

วรรณว้ต๊
ถบบอก
คำซอ
ทองมา

ลังกัต

อบต. บ้าบกลาง

อำ๓ อ
หล่มลัก

จังหวัด

หมายเหตุ

เพชรบุรฌ์
ลำปาง
พะเยา

น

ทต. ปาตับบาศรัว แม่ทะ
อบต. คอกคำใต้
ดอกคำใต้
อบต. ลระลมง
วารีบชำราบ
อบต. ทุ่งกระเต็บ หบองกื่

อุบลราชธานี

น

บุรีรัมย์

อบจ. ปทุมธานี

เมองปทุมธานี

ปทุมธานี

31
33

ทต. ตาลเคยว

หล่มลัก

เพชรบุรผ์

31

31

รายขื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๖
ระหว่างรันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องทบ สลาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.'ปทุมราบ

ลำตับ

ขื่อ - ขื่อสกุล

๒๖ บาย พขิต

ลังกัด

อำ๓ อ

จังหวัด

หมายเหตุ

ทด. หัวเวิยง

เสนา

พระนครครีอยุธยา

๒๗ นาย พิคุทธ

ร่องมะรุด
ประสมสุข

ทด. เขาสมีง

เขาสมีง

ตราด

4- b
4 4

๒๘ นาย มนุ
๒๙ บ.ส. มีนตรา
๓0 นาย ยนต์

แลนพัมพา
สุวรรณลพ
พุ่มพวง

ทต. สำราญ
ทน. แม่สอด
ทด. คลองด่าน

ขอนแก่น
ตาก
สมุทรปราการ

343!
4 ๙

๓๑ นาย รุ่งนิรัญ

ศ๊รีคุปต์

ทด. หลักหัา

เมืองขอนแก่น
แม่สอด
บางบ่อ
บัาบแพ้ว

สมุทรสาคร

๓๒ นาย วรพล

กับอินทร์

อบต. บางชุนกอง

บางกรวย

๓๓ นาย รัขระ

เพลัย

๓๔ ห-จ.อ. วินัย

ยุบลมาดย์

ทด. ลันรเสัอ
ทด. ไผ่

เมืองเข้ยงไหม่
เมืองกาพสิบชุ

นนทบุรี
เข้ยงไหม่

4 4

๓๕ นาย วิวัฒน์
๓๖ บาย วิรยุทธ

บัวผัน
แสนเสมอ

ทม. บุรีรัมย์
ทด. ยอด

เมืองบุรีรัมย์
สองแคว

บุรีรัมย์
น่าน

4 0
ร 1?
4 -0

๓๓ นาย คุภวัข

กิจสหวงค์

ทม. ชุมเหึด

เมืองบุรีรัมย์

๓๘ นาย สมภพ

ฤทธกัาลัง

ฝาง
ท่าตะไก

42

๓๙ นาย ลัณห์ธรัข บันทะสาร

อบต. เวิยง
ทด. ท่าตะโก

บุรีรัมย์
เข้ยงใหม่

๔๐ นาย สามารถ

อบต. ดอนแก้ว

ขระเขอน

กาหสินธุ่

นครสวรรค์
เข้ยงใหม่

๔๑ บาย สิทธิกร

แม่รีม
จับทราจังหรีด ทด. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ

๔๒ บาย สุธายุทธ

ม่วงประเสรีฐ

อบต. พญาแมน

พิชัย

อุดรตีดถ์

๔๓ บาย สุเมธ

ดวงเกตุ

อบจ. บังกาห

เมืองบังกาห

บังกาห

๔๔ บาย สุ'รพงษ์

เรีอบสา
อินทร์มา

เข้ยงดาว
คลองหลวง

เข้ยงใหม่

๔๕ นาย อนุขา

ทด. เมืองนะ
อบด. คลองสาม

ปทุมธานิ

๔๖ นาย อนุขา
๔๗ นาย อนุรักษ์
๔a นาย อภวิขญ์
๔๙ นาย อรรณพ
๕๐ นาย อรรถพล

บุญช่วย

อบจ. สุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

ประจักษ์เมือง
พวงลันเทํยะ
มืเปียม
เตียงเกตุ

อบด. คุระ
อบต. โนนค่า
ทม. เพขรบุรี
ทน. นครปฐม

คุระบุรี
สูงเนิน
เมืองเพขรบุรี
เมืองนครปฐม

พังงา
นครราขสีมา
เพขรบุรี
นครปฐม

นครราขสิมา

?ค
5b

3จ

33
_ 4 Q _____
4-

/

37
42
3
_________

4 ‘1
J U 1
34

สรุปคะแนบสอบของนักศึกษา
หลักสูตรบายช่างไฟฟ้า รุ่บที 6
ศึกษาอบรมระหว่างวับที 9 มิบาคม 2563 กงวับที 23 มิบาคม 2563
ผู้อำนวยการโครงการ อาจารยๆฑาภัทร คขสาร
ผลสอบ ลอบ Pretest ผลสอบ สอบ Postest ผลละนนบ
4J
ท
เอ - สคุล
20 คะแบบ รวน 30 ล:แนบ
Pretest 10 ละนบบ
Postest
26 บาย พิขิต
ร่องมะรุต
28
3.73
12.27
46
16.00
27 บาย พิคุทธื้
ประสมสุข
3.87
29
44
11.73
15.60
28 บาย มบุ
แสบพิมพา
24
34
3.20
9.07
12.27
29 บ.ส. มิบตรา
สุวรรณลพ
33
4.40
12.67
31
8.27
30 บาย ยนต์
ทุ่มพวง
44
5.87
17.87
45
12.00
31 บาย รุ่งบรัญ
ตริคุปต์
33
44
4.40
11.73
16.13
32 บาย วรพล
24
กับอินทร์
3.20
39
10.40
13.60
33 บาย วัขระ
เพลัย
28
50
17.07
3.73
13.33
34 พ.จ.อ. วินัย
37
ยุบลมาตย
40
10.67
4.93
15.60
35 บาย วิวัฒนั
บัวผับ
36
4.80
39
10.40
15.20
36 บาย วิรยุ 'ทธ
แลนเสมอ
10.67
39
15.87
5.20
40
37 นาย คุภวิ?ช
กิจสหวงศ์
29
3.87
39
14.27
10.40
ฤทธี้กำลัง
38 บาย สมภพ
4.67
15.87
35
42
11.20
39 บาย สัณห์ธวัซ
นับทะสาร
37
4.93
39
10.40
15.33
40 บาย สามารก
41 บาย สิทธกร
42 นาย สุธายุทธ
43 บาย สุเมธ
44 บาย สุ,รพงษ์
45
46
47
48
49

บาย
บาย
บาย
บาย
บาย
50 บาย

อบุข,'

อบุชา
อบุรั กษ์
อภิวิขญ์
อรรณพ

อรรถพล

ขระเขีอบ
จับทราจังหรัต
ม่วงประเสริฐ
ตวงเกตุ
เรัอบสา
อินทร์มา
บุญช่วย
ประจักษ์เมอง
พวงลับเทียะ
มิแ ยม
เตียงเกตุ

34
28
26
35
39
28
41
43
35
34
38

4.53
3.73
3.47
4.67

33
40
41

5.20
3.73
5.47

42
43
46
49
41
44

5.73
4.67
4.53
5.07

37

34

8.80
10.67

13.33
14.40

10.93
9.87
11.20
11.47

14.40
14.53
16.40
15.20

12,27

17 73

13.07
10.93
11.73
9.07

18.80
15.60
16.27
14.13

สรุปผลการประเมีบผลทางวิขาการนละพฤติกรรมของผู้เขัารับการอบรม
ทลักสูตรบายขำงไฟฟ้า รุ่บที่ 6
สืกษาอบรมระหว่างรับที่ 9 มีบาศม 2563 คงวับที่ 23 มีบาคม 2563
_________ ผู้อำนวยการโครงการ อาจารย์ชุ'ทาภัทร คขฝีาร__________
ท4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บาย
บาย
บาย
บาย
บาย
น.ส.
นาย
บาย
บาย
10 บาย
11 บาย
12 บาย
13 นาย
14 บาย
15 บาย
16 บาย
17 ■ ๗น ่.
18 บาย

ขื่อ - สกล
กฤษฎา
บุญเกิง
กิตติ
จันทร์ปรีดา
กิตติลักดึ๋
บุญหนัก
โกวิทย์
แกัวจันทร์
ไกรสร
เอยตเนตร
จรรยารักษ์ พิมพ้พรรค์
จักรกฤษณ์ ทนทะอุโมงค์
จีรรัฒน์
สุวรรณา
เจรีญลักด ผลประสาร
ชฎิล
ขัยพรหม
ขัชวาลย์
ราตรี

อำ๓ อ

กองก*อย
ฤตประทาย
เมีองแฝก
๗ นาวาง
สินทุ่น
อุบลราชธานั
ทาสบขัย
อุโมงค์
กระบี่
แม่กำ
บางคูรัต
ทุ่งพอ
เกาะศรีบอยา
บางชุบกอง
แก่งโสภา
นํ้าแคม
บ้านค้อ
นาสาร
กระบี่
ห้วยไร่

บางกรวย
รังทอง
ท่าลี

กองยอง

อบต.
อบต,
อบต.
ทต.
ทม.
อบจ.
อบต.

เมองชอนแก่น
บ้านนาสาร
เมีองกระบี่
หล่มสัก

เลย
ชอนแก่น
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
เพชรบูรณ์

ขำงทองมะลัน
จันทวิสา
มาบุจำ
ทองแพง
จงฟอง

อบต.
ทต.
อบต.
อบต,
ทต.

สัมฤทร
ชุมจัง
บางพระ
ลาตแค
เวียงมอก

พิมาย
ฤรนารายณ์
ศรีราชา
ชนแดน
เกิน

นครราชสีมา
กาพสิบธุ
ชลบุรี
เพชรบูรณ์
ล่าปาง

เจิะอุบง
อิตเกิต
เจรีญเผ่า
กลีบลั่นทม
นามบุญเรีอง
วรรณวิเศษ

ธํรลักด

ชุลภักติ
ไกรนรา

สบเมย

จังหรัต

อบต.
ทต.
อบต.
อบต.
อบต.
ทน.
ทต.
ทต.
อบจ.
อบต,
ทม.
อบต.
อบต.

ขอบรี
ตบุพล
ทตพล
ธงขัย
ธนพงษ์
ร-5เตข

19 บาย นรีต
20 บาย นันทิก
21 นาย ประทิป
22 บาย ประพ้นธ์
23 นาย ประพันธ์
24 บาย พงตธร
25 นาย พสิษฐ์

ลังกัด

เดชอุดม
ล่าปลายมาศ
แม่อาย
พระแลง
เมองอุบลราชธานี
แม่ทา
เมองล่าพูน
เมองกระบี่
สับบ้าตอง
เมีองปทุมธานี
สะบ้าย้อย
เหนอศลอง

แม่ฮ่องสอน
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
เชียงใหม่
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
ล่าพูน
ล่าพูน

รวม
(100%)
80.80
83.47
76.73
83.47
84.93
82.93
82.40
85.47

กระบี่
เชียงใหม่
ปทุมธานี
สงชลา

86.00
80.67

กระบี่

83.73
82.80
84.67
79.87
83.87

นนทบุรี
พิษ{บุโลก

81.73
83.87

84.27
86.27
77.87
80.67
80.93
84.93
84.00
80.07

สรุปผลการประเมินผลหางวิชาการและพฤติกรรมของผู้เชัารับการอบรม
หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่บที 6
สืกษาอบรมระหว่างวันที 9 มนาคม 2563 ถงวันที 23 มินาลม 2563

ที
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชึ๋อ - สๆล
นาย พิชิต
นาย พิศุทธ
นาย พ ุ
น.ส. มินตรา
นาย ยนต์
นาย รุ,งบิรัญ
นาย วรพล
บาย วัชระ
พ.จ.อ. วินัย
นาย วิวัฒน์
บาย วีรยุทธ
นาย คุภวัช
นาย สมภพ
นาย ลัณหัธวัช
บาย สามารถ
นาย สิทรกร
บาย สุธายุทธ
นาย สุเมธ
นาย สุรพงษ์
นาย อบุชา
นาย อใ,เซา
บาย อบุรักษ์
นาย อภิวิชญ์
นาย อรรณพ
นาย อรรถพล

ร่องมะรุด
ประสมสุข
แลนพิมพา
สุวรรณลพ
พุ่มพวง
คิริคุปต์
กันอินทร์
เพลัย
ยุบลมาตย์
นัวผัน
แสนเสมอ
กจสหวงศ
ฤทธึ๋กำลัง
นับทะสาร
ชระเชอน
จันทราจังหรีด
ม่วงประเสริฐ
ตวงเกตุ
เริอนสา
อินทร์มา
บุญช่วย
ประจักษ์เมอง
พวงลันเทยะ
มิเป็ยม
เติยงเกตุ

ลังกัต
ทต. หัวเวิยง
ทต. เขาสมิง
ทต. สำราญ
ทบ. แม่สอต
ทต. คลองด่าน
ทต. หลักห้า
อบต. บางยุบกอง
ทต. ลันผเสื้อ
ทต. ไผ่
ทม. บุริรัม่ย์
ทต. ยอด
ทม. ยุมเห็ด
อบต. เวียง
ทต. ท่าตะโก
อบต. ดอนแก้ว
ทต. ชามทะเลสอ
อบต. พญานมน
อบจ. บงกาฬ
ทต. เมองนะ
อบต. คลองสาม
อบจ. สุพรรณบุรี
อบต, คระ
อบต. โนนค่า
ทม. เพชรบุรี
ทน. นครปฐม

อำ๓ อ
เสนา
เขาสมิง
เมองขอนแก่น
แม่สอด
บางบ่อ
บ้านแพ้ว
บางกรวย
เมืองเขียงไหม
เมองกาฬสินรุ
เมองบุรีรัมย์
สองแคว
เมองบุรีรัมย์
ฝาง
ท่าตะโก
แม่ริม
ชามทะเลสอ
พิชัย
เมอง'บงกาฬ
เชิยงดาว
คลองหลวง
เมืองสุพรรณบุรี
คุระบุรี
สูงเนัน
เมืองเพชรบุรี
เมืองนครปฐม

จังหวัต
พระนครศรีอยุธยา
ตราด
ขอนแก่น
ตาก
สบุทรปราการ
สบุทรสาคร
นนทบุรี
เขียงไหม'
กาฬสินรุ บุรีรัมย์
น่าน
บุรีรัมย์
เขียงใหม่
นครสวรรค
เขียงไหม'
นครราชสิมา
อุตรดิตถ์
บงกาฬ
เขียงโหม่
ปทุมธานั
สุพรรณบุรี
พังงา
นครราชสิมา
เพชรบุรี
นครปฐม

รวม
(100%)
81.00
80.60
77.27
77.67
76.37
80.63
73.10
82.07
80.60
75.20
82.87
76.27
82.87
82.33
80.33
81.40
81.40
81.53
83.40
82.20
84.73
85.80
82.60
82.77
80.63

สรุปผลการประเมินผลทางวิชาการนละพฤติกรรมชองผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรบายช่างไฟฟ้า รุ่บที 6
สืกพาอบรมระหว่างวับที 9 มิบาคม 2563 กึงวับท 23 มิบาคม 2563
ผู้อำนวยการโครงการ อาจารย์อุ1ทาภัทร คชลาร
ชื่อ - สกุล

ที

51
52
53
54

จ.อ.
บาย
นาย
บาย

อรรถพล
อำบาจ
สิศเรค
อุทํศ

55 จ.อ. เอกชัย
56 บาย เอกชัย
57 บาย เอกภพ

อุตม่อ่าง
รบนปง
สินจับทร'
วรรณวัติ
กึบบอก
คำชื่อ
ทองมา

ลังกัค
อบต.
ทต.
อบต.
อบต.
อบต.

บ้าบกลาง
บ้าตับบาครัว
ดอกคำใตั
สระสมิง
ทุ่งกระเติบ

อบจ. ปทุมธาบ้
ทต. ตาลเดีย่ ว

อำ๓ อ
หล่มสัก
แม่ทะ
คอกคำใต้
วาริบชัาราบ
หบองก
เมองปทุมธามิ
หล่มสัก

จังหวัต
เพชร\เรณ์
ลำปาง
พะเยา
อุบลราชธาบ้
บุริรัมย์
ปทุมธาบ้
เพชร\jรณ

รวม
(100%)
81.27
82.20
82.33
81.93
81.00
81.80
79.67
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(ปวับ
ลัปต

ตารางการสีกบาอบรมหลักสูตรบายช่างไฟฟ้า รุ่บที ๖
ระหว่างวันที ๙ - tom รนาตม tocttom
ณ โรงเรียบข้าราชการส่วบท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุตลากรท้องถิ่น (คลองหก) ตำบลวังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัตปทุมธานี
วัน
X

" แ วลา

วับจันทร์ที
« ๖ ม.ค, 10๕๖01
วันอังคารที
»๗ ม.ค. ๒๕๖รท

๐๕.๓๐ - 0๗ .00 บ.
เทิน - วงเทีอ สุข ภาท
r*
C*

การพัฒ นาสุขภาท
นสะการออกกำลังกาย

วับทุธที
®cะมี.ท. ๒๕๖๓

เทิบ - ริงเฟ้อสุขภาพ

วันพฤหัสบตที
®๙ มี.ค. ๒๕๖๓

การพัฒนาสุขภาพ
แสะการออกกำลังกาย

วันทุกร์ที
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓
วัน เสาร์ที
๒® มี.ค. ๒๕๖๓
วับ อาทิต ย์ที
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓

*๓.0๐ - •๖ .0 ๐ บ.

*๖ .๐ 0 - •๙ .0 ๐ บ.
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(ปรับ
ลัปต'

แบบสรุป การเรีย นรู้ป ระจำวัน
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชา การบริหารงาน บริห ารความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการลี่อสาร
วิทยากร ผศ.ดร.รเนศ คิริกิจ (เวลา ๐๓.๐0 - ๑๖.๐๐ น.)
ความรู้ที่ได้รับ
การสร้างแรงจูงใจและพัฒ นาในการ ทำงานในยุค{เจจุบัน
๘ วิธี สร้างแรงจูงใจ...และพัฒนาตัวเอง
๑. การตั้งเป็าหมายของตัวเอง
๒. วางแผนสู่ความสำเร็จ
๓. การพัฒนาตนเอง (อย่าอ้าง ว่า “ไม่ม ีเวลา” )
๔. การคิดบวกเป็นการสร้างแรงผลักดันที่ดีในการทำงาน
๕. แบ่งขอบเขตระหว่างเรื่องงานกับ เรื่องสำคัญ ....อื่น ๆ
๖. รู้จัก รับมือกับ ความผิดหวัง
๗. สร้างความเป็น มืออาชีพให้กับตัวเอง
๘. การ ให้รางวัลกับตัวเอง
ข้อดี ของการทำงาน (๓ ส.)
- สตางค์ (Money)
- สติ และความรู้(knowledge)
- สตรอง เข้มแข็ง และ บุคลกิเปลี่ยน (Strong+ Smart)
๓ ร.
- ร รักงาน/รักอาชีพ
- ร รอบรู้
- ร รวดเร็ว /ถูกต้อง
ทำไม■ ■ ■ ต้องปรับตัว “ในปืจ จุบ ัน ”
- ความต้องการเพิ่มขึ้น (More Demand)
- ความรวดเร็วในการแข่งขัน (Speed)
- สิทธิของประซาซนสูงขึ้น (Human Right)
- มาตรฐาน ปิจจุบันสูงชีน (World Class Standardization)

- เทคโนโลยีสูงขึ้น (ICT, Digital)
คุณสมบัติของคนทำงานยุคนี้ เพื่อการทำงานร่วมกัน (ยุคThailand ๔.๐) คุณสมบัติของคนทำงาน ยุคนี้
๑. มีพลังงานในการทำงาน (ทั้งพลังกายและพลังใจ)
๒. เชื่อมั่นใน ตนเอง และ องค์กร (เกิดจากการมีความรู้)
๓. แบ่งงานกันทำ (ทำงานเป็นทีม)
๔. รู้ใจกัน (เข้าใจเพื่อนร่วมงาน)
๕. มุ่งมั่น (ท้าทายตนเอง)
๖. กล้าคิด (กล้าเปลี่ยนแปลง)
๗. ต้องรู้จักซมคนเป็น(ชื่นซมกัน)
๘. รันการเปลี่ยนแปลง(เข้าใจการเปลี่ยนแปลง)
๙. สร้างโอกาส ให้ตัวเอง (ตัวอย่าง)
๑๐. จิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ตอบแทน องค์กร ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่
การทำงานต้อง มี ๓ ข และ ๓ ศ
๑. เชื่อมั่นองค์กร/หน่วยงาน
๒. เชื่อถือ ลูกค้า(ภายใน-ภายนอก)
๓. เชื่อมั่นตนเอง
๔. ศรัทธาองค์กร/บริษัท
๔. ศรัทธาลูกค้า
๖. ศรัทธาตนเอง
๓ สิง... (อย่า...ทำ) และ(ควรทำ)
ไม่ควรทำ
๑. อย่า ทำให้ รู้สึกแย่(ไม่ดี)
๒. อย่าทำให้ ดูตํ่าต้อย
๓. อย่าทำให้ เสียหน้า,ซอบ เอาซนะ,ชอบอวด
ควรทำ
๑. ทาเห์รู้สิกด
๒. ให้เกยีรติ ยกย่อง
๓. ทำให้ ลูกค้าเป็นคน รอบรู้
๓ ป.(การสร้างสัมพันธ์)
๑. เปีด การเปีดเผย / เปีดใจ
๒. ปรับ การปรับให้เข้ากับผู้อื่น

เปลี่ยน เปลี่ยนมุมมอง ของตัวเราเอง
หลัก ๓ เก่ง (บริหารงาน)
๑. เก่ง...คิด พัฒนา เรียนรู้ และต่อเนื่อง
๒. เก่ง...งาน เชี่ยวซาญมีความรู้
๓. เก่ง..คน สร้างคนเก่ง รักษาคนดี
การแก้ปัญ หา..ความขัดแย้ง ในการทำงาน
ความขัดแย้งคืออะไร
ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ เมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน ด้วยเรื่องใน เซิงเนื้อหาสาระหรือเซิงอารมณ์ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
ความขัด แย้ง(conflict) คือ
สภาพของความไม่ราบรื่นที่เกิดขึ้น
• ภายในตัวบุคคล
• ระหว่างบุคคล (หัวหน้า /ลูกน้อง /เพอื่นร่วมงาน
• หรือระหว่างกลุ่ม เนื่องจากมีความต้องการหรือผลประโยชน์ขัดแย้งกัน หรือ ไม่เต็มใจทำงาน
ร่วมกัน และไม่สามารถ ตัดสินใจหรือหาข้อตกลงร่วมกันได้
ความขัดแย้ง (Conflict) ความไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม หรือกลุ่มต่อกลุ่ม ความ
ไม่ลงรอยกันนี้อาจเป็นด้านความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการเป๋าหมาย หรืออุดมการณ์ก็ได้ เมื่อ เกิดปัญหา
ความไม่ลงรอยกันขึ้น แต่ละฝ่ายจะพยายามต่อสู้ดิ้นรน หาวิธีการเพอจะให้ได้มาซึ่งขัยชนะหรือโน้มน้าวดึงดูดให้อีก
ฝ่าย หนื่งมาเปีนพวกของตนหรือเห็นพ้องกับตน
สาเหตุของการขัดแย้ง
- ความแตกต่างกันทางด้าน เป๋าหมาย
- ความเชื่อ
- ข้อมูลและข้อเท็จจริง
- ค่านิยม
- ความคิดเห็นและความรู้ที่ แตกต่างกัน
-โครงสร้างขององค์การ
ผลดีของความขัดแย้ง
- เกิดการริเริ่มและการเปลี่ยนแปลง
- เกิดการค้นหาแนวความคิดใหม่ๆ
- เกิดการพัฒนาข้อเสนอใหม่
- เกิดการหาทางเลือกหรือการแก้ปัญหาเพื่อ การตัดสินใจ
๓.

ผลเสียของความขัดแย้ง
- เกิดความสิ้นเปลือง
- เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ
- เกิดความกลัว ขุนเคือง และความโกรธ
- เกิดการบิดเบือนการปฏิบืตหน้าที่ตาม ภารกิจ ของตน
- สร้างบรรยากาศในทางลบ
ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์
การเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มหรือสมาซิกในองค์การ เพื่อสร้าง ประโยชน์หรือผลเชิงบวกให้แก่องค์กรหรือ
คนในองค์กร แต่ ต่างวิธีการ หรือ ต่างความคิด
การเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มหรือสมาชิกในองค์การ เพื่อสร้าง ผลกระทบในเชิงลบให้แก่บุคลากรหรือ
องค์กร ก่อให้เกิดความ เกลียดขังและเป็นปรบืกษ์
กระบวนการเรียนรู้โ'นองค์กร
-ไมไปสั่งการ
- ไม'ไปกำหนด
- ลงไปเป็นเพอื่น
- เข้าไปเรียนรู้ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ปีญหาและแนว ทางแก้ไขร่วมกัน
จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องได้อย่างไร
ทักทายลูกน้องของตนด้วยความแจ่มใส และสอบถามทุกข์สุข หรือเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมา เมื่อวาน หรือ
ในช่วงเวลาที่ไม'ได้พบเจอกัน
•ซม ซม และซม เมื่อลูกน้องทำงานได้ดี ทำงาน ได้ถูกต้อง และทำงานได้สำเร็จ สิ่งที่หัวหน้างานที่ดี
จะต้องทำก็คือ กระตุ้นแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่ดี ต่อไปอีก
•การส่งเสริมให้พนักงานเก่งขึ้น โดยการให้คำแนะนำ สอนงาน เพื่อ'ให้เซามีผีเมือ-ที่ดี'ขึ้น โดยไมห่วงวิซา
หัวหน้างานที่ ส่งเสริมให้ลูกน้องเก่งขึ้น ลูกน้องจะรู้สึกว่ามีแรงจูงงใจในการ ทำงาน เพราะทำงานกับหัวหน้าคนนี้
แล้ว เขามีโอกาสประสบ ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน
Personality ในตัวบุคคลเราจะมี ๓ บุคลิกด้วยกัน (c, A, P)
c= Child นิสัยเดก็ ทำงานเป็นเล่น (ซอบสนุก อารมณ์ดี มีอารมณ์สนุก)
A = Adult ผู้ไหญ่เกนิตัว (จริงใจ จริงจัง มีแต่งาน)
p = Parent พ่อพระ แม่พระ (ห่วงใย เวทนา ขึ้สงสาร เมตตา ปา)
การสือสารทำงานร่วมกัน และการสร้าง“Team Work
ทฤษฎี (F-A-T) (การโน้มน้าว และ จูงใจ)
F = Friendship = มิตรภาพ

A = Acceptable = การยอมรับ
T = Team
= พวกพ้อง
ทักษะการบริหารทีมงาน
Team Work
๑. ต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการอยูร่วมกัน
๒. ต้องทำงานนั้นโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
๓. ต้องมองเห็นประโยขน์ฃองการทำงานร่วมกัน
๔. ต้องถือกฎกติกาและกรอบการทำงาน เดียวกัน
๔. ต้องกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนไว้อย่าง ขัดเจน
๖. ต้องมีผู้น่ากลุ่มหรือหัวหน้าทีมคนเดียวกัน
๗. ต้องรับผิดซอบในความสำเร็จหรือล้มเหลว ร่วมกัน
ลักษณะเด่นของ “ทีมไม่เวอร์ค”
๑. ผลสำเร็จในเซิงปริมาณ แย่!
๒. ผลสำเร็จในเซิงคุณภาพ แย่!
๓. บรรยากาศในที่ทำงาน แย่!
๔. สุขภาพจิตของนาย ลูกน้อง และเถ้าแก่ เพื่อนร่วมงาน แย่!
๔. ภาพพจน่ในสายตาลูกค้าภายนอก แย่!
สรุป เราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญก็คือ การรู้จักน่าความแต่กต่างที่มีอยู่ มาร่วมกันสร้าง
คุณค่าเพิ่ม ให้เกิดขึ้นต่อองค์กรของเรา
ความสำเร็จ เกิดจาก?
๑. Cooperation = การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
๒. Process = ขบวนการทำงาน
๓. Communication = การสื่อสาร
การสื่อสารและสั่งงาน
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
- แสดงความต้องการ
- แสดงผล
- อธิบาย
- โน้มน้าวใจ
- บริการ
- บันเทิง

ปิญหาของการสื่อสารที่มักพบ คือ
- การสื่อภาษา
- ข้อมูลข่าวสาร
- ผู้สื่อสาร
- ผู้รับสาร
- สภาพแวดล้อม
- บุคคลที่สาม
สาเหตุที่ทำให้การสั่งงานล้มเหลว
จากหัวหน้างาน
- ขาดการเตรียมการ
- ไม่ทดสอบความเข้าใจของลูกน้อง
- ไม่ติดตามผลของคำสั่งงาน
จากลูกน้อง
- ไม่ให้ความสนใจในคำสั่งงาน
- ไม,เข้าใจคำสั่งงาน
- ไม่กล้าถามคำถาม

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการปฏิบัติงาน
วิท ยากร พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ (เวลา๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.)
ความรู้ที่,ได้'รับ
๑.

๒.
๓.

๔.
๔.
๖.
๗.

ได้รับความรู้ถึงความหมายหมายและความสำคัญของคำว่าคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ได้รับความรู้ถึงสาระความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการ
เกิดจิตสำนึกและให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราขการ
ได้รับความรู้การใช้แนวทางส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ตลอดจนสามารถขยายผลจาการปฏิบัติให้
เป็นแบบอย่างที่ดีของทางราชการเพื่อให้ท้องถิ่นที่ใสสะอาด
รับรู้และเช้าใจและสามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราขการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ได้รับความรู้ความเช้าใจถึงประโยขนํที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรมเป็น
แนวทาง

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชา กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานชองรัฐฯ
วิท ยากร อ.ภาส ภาสสัทธา (เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้'รับ

๑. ได้รับความรู้ถึงหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานชองรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. สามารถทำความเช้าใจกรณีศึกษาถึงกระบวนการ ชั้นตอนการกระทำความผิดที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว จากคำ
พิพากษาของศาล การมีคดีฟ้องร้องในศาลปกครอง หรือการปรากฏข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
๓. เช้าใจและรับรู้แนวทาง เทคนิควิธีการ ตรวจสอบ และทำความเช้าใจถึงชั้นตอน กระบวนการที่ถือว่าผิด
หลักการชองพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานชองรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยเฉพาะกรณีความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและการลงโทษผู้กระทำความผิด
๔. เช้าใจและรับรู้ถึงผลลัพธีไนทางปฏิบัติเมื่อกระทำให้เกิดความผิดนั้นเป็นผลขึ้น และได้ตระหนักอยู่เสมอว่า
หากกระทำความผิดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไร

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงานในรัชกาลที่ ๙
วิท ยากร ดร.ภริดา ภู่ติริ (เวลา ๐๙.0๐ - ๑๒.0๐ น.)
ความรู้ที่’ได้;รับ

๑. เข้าใจถึงความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ 1 ความมี
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เหตุผล 1 ภูมิคุ้มกัน
ได้เข้าใจถึงพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
ได้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ได้แก่ การยึดความประหยัด , ประกอบอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต , การขวนขวายหาความรู้ และการประพฤติตามหลักศาสนา
ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎีใหม่ (แหล่ง'นา ธรรมชาติ นํ้าฝน) และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย แนวคิดและนิยามของศาสตร์พระราชา
ความรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ ๙)
ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักทศพีธราชธรรมกับการศึกษาเรียนรู้ตามเบื้องพระยุคลบาท
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
อย่างยั่งยืน
เข้าใจและสามารถนำศาสตร์พระราชา ตลอดจนแนวปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการได้

แบบสรุปการเรียนเประจำวัน
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒<£๖๓
หัวข้อวิชา จิตสาอาเพื่อการพัฒ นาตามแนวทางทรงพระราดำริในรัชกาลที่ ๑ ๐ / ความ สำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
วิทยากร ดร.ภรดา ภู่คัริ (เวลา ๑๓.0๐ - ๑๖.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ใต้'รับ
๑. เข้าใจถึงความหมายของอาสา และจิตอาสา
๒. ได้เรียนรู้ว่าคุณลักษณะที่ดีฃองอาสาสมัคร ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร
๓. ได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมหลักของจิตอาสา/จิตสาธารณะ ต้องมีพฤติกรรมอย่างไร
๔. ได้เรียนรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม
๕. ได้รับความรู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
๖. ได้เรียนรู้และเข้าใจปีญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่
• ปัญหาการบ่อนทำลายความศรัทธาและความจงรักภักดี
• ปัญหาความไม่รู้ ความไม่เข้าใจในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์
• ปัญหาการหาประโยขน์ส่วนตน
• ปัญหาความเหมาะสม/การเรียไรเซิงบังคับ
• ปัญหาการไม,เจริญรอยตามพระยุคลบาท
๗. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์
๘. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และความซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชา การบริหารจัดการสิงแวดล้อมและภูมิทัศม่
วิทยากร ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่'โต้'รับ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการการพัฒนาทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางภูมิสถาปีตยกรรมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อชุมชน
๒. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือของส่วนอาคารในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
๓. ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการ ซ่อมแซมบำรุงอาคารที่ให้มค
ี วามร่ม
รื่น ปลอดโปร่งและปลอดภัย
๔. ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
๕. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หลักการและแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บและการ
จัดการขยะภายในชุมชน ให้สะอาดเรียบร้อย
๑.

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิชา สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ อปท.และความรู้เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการ‘ฝึกอบรมฯ
วิท ยากร อ.กิตติกานต์ รู้รอบดี (เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้'รับ
๑.

๒.
๓.

๔.
๕.
๖.
๗.

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของ อปท. เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวการณในปิจจุบัน
ได้รับความรูร้ ะเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ระเบียบการเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้รับความรู้ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ได้รับความรู้ระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการอื่นๆ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับบิญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิชา กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดฯ
วิทยากร อ.นภัสร ไพรรุน (กม.) (เวลา ๐๙ .๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่ได้รับ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๔๓๙
หลักการและเหตุผลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- เพื่อวางหลักการในการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปในแนวทาง และมาตรฐานเดียวกัน มิให้เกิด
ความสับสน ลักลั่น หรือต่างหน่วยต่างเลือกวิธีปฏิบัติตามอำเภอใจโดยมิได้คำนึกถึงความยุ่งยากลำบาก หรือความ
เดือดร้อนของประขาซนผู้มาขอใช้บริการสาธารณะจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
- เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ในการพิจารณา และการดำเนินการทางปกครองให้เกิดความ
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมายังไม่มี
- เพื่อให้การดำเนินการทางปกครองเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย
- เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ อำนวยความเป็นธรรมแก่ประซาซน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ
ขอบเขตการใช้บังคับ
มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ใน
กรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ที่กำหนดในกฎหมายการ
ปฏิบ ัต ิราชการทางปกครองใดๆ ไม,ว่าจะเป็น การขออนุมัติ ขออนุญาต การพิจ ารณาเพื่อ อนุม ัต ิ อนุญาต การ
อุทธรณ์โต้แย้ง การพิจารณาอุทธรณ์รวมทั้งการกระทำอื่นใดในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งไม,มีกฎหมาย
กำหนดไว้โดยเฉพาะก็ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ เท่านั้น หรือ
แม้จะมีกฎหมายกำหนดเรื่องไว้โดยเฉพาะ แต่เรื่องดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐาน
ในการปฏิบ ัต ิร าชการตํ่า กว่าหลัก เกณฑ์ท ี่ก ำหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัต ิน ี้ ก็ต้องใช้ห ลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้แทน

ความหมายของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา ๕
นิยามศัพท์
“ วิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัด
ให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้”
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือ การกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่ชองรัฐที่หมายความรวมถึง
กระบวนการ และชั้นตอนในการเตรียมการ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งใน ๓ ลักษณะ คือ
๑. การออกคำสั่งทางปกครอง
๒. การออกกฎ
๓. การดำเนินการใดๆ ในทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ (มาตรา ๕) ผู้ดำเนินการในการปฏิบัติราชการทางปกครอง บุคคล คณะบุคคล หรีอนิติบุคคล ฃึ่งใช้อำนาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครอง ของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นขอรัฐหรือไม่ก็ตาม
งระกอน/!วย
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องค์ประกอบสำคัญของ เจ้าหน้าที่ ที'จะเป็นผู้ใข้อำนาจทางปกครองประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย ๓ ประการ คือ
๑. จะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องนั้น
๒. จะต้องเป็นผู้ที่ไต้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
๓. จะต้องเป็นผู้ที่เป็นกลางเรื่องนั้น

คู่กรณี
๑) "คู่กรณี" หมายความว่า ผูย้ ื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทาง
ปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔)
๒) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขต
ที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ (มาตรา ๒๑)
สิทธิของคู่กรณี
(๑) สิทธิได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลาง (มาตรา ๑๓-๑๖)
(๒) สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาหรือผู้ทำการแทน (มาตรา ๒๓)
(๓) สิทธิที่จะได้รับคำแนะน่าและแจ้งสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ (มาตรา ๒๗)
(๔) สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน (มาตรา ๓๐)
(๔) สิทธิขอตรวจดูเอกสารพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๓๑)
(๖) สิทธิได้รับพิจารณาโดยเร็ว (มาตรา ๓๓)
(๗) สิทธิได้รันทราบเหตุผลของคำสั่ง (มาตรา ๓๗)
(๘) สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่ง (มาตรา ๔๔-๔๔)
หลักความเป็นกลาง
๑) เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ (มาตรา ๑๓)
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบลันดานไม่ว่าขั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามขั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองขั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยขอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๒) เหตุอื่นใดนอกเหนือจากเหตุที่บัญญัติไว[นมาตรา ๑๓ ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลาง (มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง)
กฎ นิยามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒
และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙

“กฎ” หมายความว่า พระราฃกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วโป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ
๑. พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายลูกบทหรือกฎหมายลำดับรองที่ฝ่ายบริหารออกตาม
พระราชบัญญัติเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในทางปฏิบัติเช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายลำดับรองที่กฎหมายแม่บทกำหนดให้รัฐมนตรี
เจ้ากระทรวงเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้กำหนดรายละเอียดทางเทคนิคหรือรายละเอียดในการปฏิบัติได้เอง
๓. ประกาศกระทรวง เป็นกฎหมายลำดับรองที่มืรายละเอียดและความสำคัญน้อยกว่า
กฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามกฎหมายกำหนดขึ้นใช้บังคับเพื่อเป็นการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องบรรลุ
ตามเจตนารมณ์ชองกฎหมาย
๔. ข้อบัญญัติท้องถิ่น บทบัญญัติที่ออกโดย อปท. ซึ่งรัฐมอบอำนาจปกครองเกี่ยวกับการจัดทำ
บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ที่อปท.นั้นรับผิดชอบ
๕. ระเบียบ เป็นที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บท กฎหมายลำดับรองอื่นๆ หรือหลัก
กฎหมายทั่วไปโดยมีเนื้อหาเป็นรายละเอียดที่เป็นงานประจำชององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เซ่น ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของช้าราชการส่วนท้องถิ่น
๖. ข้อบังคับ เป็นกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงโดยจะมีชื่อของ
ส่วนราชการต่างๆ มีรายละเอียดที่มืความสำคัญน้อยว่าประกาศกระทรวง
คำสั่งทางปกครอง
ความหมาย “คำสั่งทางปกครอง” การใช้อำนาจตามกฎหมายชองเจ้าหน้าที่ที่มืผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์
ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การ
รับรอง การรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
คำสั่งทางปกครองตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครอง
๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน้ในกรณีดังต่อไปนื้
(๑) การสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ชาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(๔) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
๒. การให้หรือไมให้ทุนการศึกษา

องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง
๑. เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่
๒. เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. มีผลกระทบสิทธิหน้าที่ของบุคคล
๔. มีผลบังคับเฉพาะกรณี
รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
- คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่
ต้องมีช้อความหรือความหมายที่ซัดเจนเพียงพอ (มาตรา ๓๔)
- คำสั่งทางปกครองด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอและการร้องขอได้กระทำโดยมีเหตุอันสมควรภายใน
เวลา ๗ วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง ต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ (มาตรา ๓๔)
รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
คำสั่งทางปกครอง ที่ทำเป็นหนังสือ อย่างน้อยต้องระบุ (มาตรา ๓๖)
วัน/เดือน/ปี ที่ทำคำสั่ง
ขื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
ลายมือขื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
เหตุผลในการออกคำสั่ง_(มาตรา ๓๗)
- ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง และ สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตัวอย่างคำสั่งทางปกครอง
๑ คำสั่งเป็นหนังสือ คือคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร อาจออกมาในรูปของแบบฟอร์ม หรือ
แบบที่มีรายละเอียดที่มาของการออกคำสั่ง และแจ้งผลของคำสั่งไว้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติหรือใช้
อ้างอิงได้ เข่น
- คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราซการ
- คำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ
- คำสั่งไม,ออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- คำสั่งเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- คำสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์

๒. คำสั่งด้วยวาจา
คำสั่งทางปกครองด้วยวาจา เป็นกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมายแต่มักไม่ใช่ในกรณีปกติทั่วไป
นอกจากเป็นกรณีจำเป็น หรือมีความเร่งด่วน หรือในสถานการพ์ฉุกเฉินที่หากปล่อยให้เนินช้าไปอาจเกิดอันตราย
หรือเสียหายร้ายแรงต่อสาธารณะ เช่น ในกรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรง นํ้าเซาะทาง และสะพาน จนคอสะพานชำรุด
หากให้ใช้สะพานนั้นสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประซาซนได้ อธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท ซี่งได้รับรายงานทางวิทยุสื่อสาร หรือทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุ จึงสั่งการ
ด้วยวาจาให้ปีดสะพาน และห้ามใช้สะพาน และถนนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งล่งผลกระทบต่อการคมนาคม และการ
เดินทางเข้าออกหมู่บ้านของประซาซนที่สัญจร และอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว เป็นต้น
๓. คำสั่งในรูปแบบอื่น
การออกคำสั่งทางปกครองด้วยการสื่อความหมายเป็นรูปแบบอื่น อาจทำได้โดยใช้ข้อความหรือ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สื่อความหมายซัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ และปฏิบัติตามได้ เซ่น ป้าย “ห้ามเข้า”
บริเวณก่อสร้าง หรือเขตภัยพิบัติที่มีอันตราย ป้าย หรือเครื่องหมายจราจรให้เดินรถทางเดียว สัญญาณไฟจราจร
หรือสัญญาณมือ หรือนกหวีดของตำรวจ เป็นต้น
การแจ้งสิทธิการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔๐)
ต้องแจ้งรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ง มิฉะนั้นจะขยายเวลาเป็น ๑ ปี นับ
แต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง
คำแนะนำของคณะกรรมการฯ ที่ ๑/๒๔๔๐“ถ้าหากท่านประสงคํจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่น
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อ.........................................ภายใน วัน นับแต่วันที่ไต้รับทราบคำสั่งนี้”
การแจ้งสิทธิการฟ้องคดีปกครอง (มาตรา ๔๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒) ให้ผู้ออกคำสั่งระบุวิธีการยื่นฟ้องและระยะเวลาสำหรับคำฟ้องไว้ในคำสั่ง มิฉะนั้นจะขยาย
เวลาสำหรับยื่นฟ้องเป็น ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง ที่ ๑/๒๔๔๔“ถ้าหากท่านประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำ
คำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง.................................
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้งหรือทราบคำสั่ง”
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ผลของคำสั่งทางปกครอง มาตรา ๔๒
- คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป
- คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น
การทบทวนคำสั่งทางปกครอง
เป็นกระบวนการในการเยียวยาคำสั่งทางปกครองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมแก่คู่กรณี อันเป็นวิธีการเยียวยาภายในฝ่ายปกครอง ได้แก่
๑) การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
๒) การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
๓) การขอพิจารณาใหม่
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔๔)
- ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองเป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ : คู่กรณีที่ได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครอง
อุทธรณ์ต่อใคร : เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
ระยะเวลาอุทธรณ์ : ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

รูปแบบของอุทธรณ์ : ทำเป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
การพิจารณาอุท ธรณ์ : เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความ
เหมาะสมของคำสั่ง และจะต้องพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลโดยไม่ซักข้าแต่ไม,เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ แต่หากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ จะต้องรายงานเหตุผลพร้อมด้วยความเห็นไปยังผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์ (ผู้บังคับบัญชาลำดับถัดขึ้นไป) และจะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน แต่หากมี
เหตุจำเป็นก็ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน
ผลของการพิจารณาอุท ธรณ์ : เจ้าหน้าที่อาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิม หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการเพิ่มหรือลดภาระ หรือใช้ดุลยพินิจในความเหมาะสมของคำสั่งก็ได้
ข้อยกเว้น : คำสั่งที่ออกโดยรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ ไม,ต้องอุทธรณ์เพราะถือเป็นที่สุดในฝ่าย
ปกครอง

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑํในมาตรา
๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่
» ผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่ง : เจ้าหน้าที่ผู้มีคำสั่งหรือผู้บังคับบัญชา
» ระยะเวลาในการเพิกถอน : เมื่อใดก็ได้ แม้ว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็ตาม

การเพิกถอนคำสั่งหางปกครอง (มาตรา ๔๙ ๔๓)
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คำสัง่ ทขอบจ้ายกฎหมาย อาจเพกทอนไจ้ หาก
» . สงวนสิหรไว
เท. ไม่ปเ]น้ส*ิ ทมเงอนไข
๓. ข้อ เทจจรังหรัอ ข้อ กฎหมายเปลยนแปลง
๙. รัก ษาผลประโยขน์ส ารารณะจากกวามแ!ยหายอย่างจ้ายแรง

(ร้อ งเพิก ท®นภาชใน 90 วัน นับ แท่ท ราบเหตุ
60 วัน นับ แต่ท ร!บเทต

II

ขับ๊ ตอบต่างๆ ในการตำเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ทีก่ ำทบตไว้ใบกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบต้ ราชการหางปกครอง (ต่อ)
การเพิกถอนตำลังหางปกครอง (มาตรา ๙๙-๕๓) (ต่อ)
ผลของการเพิกทอบ
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คำลังทึ๋มลักนผะ
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นการได้ประโยชน์
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ฝ่ายปกครองจะด้องจ่ายค่าหคนทนความเสียทาย
โคยคำบงทงประโยชน์และความสุจรัค

คำลังอบ ๆ
* * M **

****

ผุ้รับคำลังทากได้รันความเสียทาย
มสิทรรัองขอได้จ่ายค่าหคนทนได้

การขอให้พ ิจารณาใหม่ (มาตรา ๔๔)
เหตุแห่งการขอ
- มีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ในสาระสำคัญ
- คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาร่วมในการพิจารณา
- เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจทำคำสั่ง
- ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
คู่กรณีต้องยื่นคำขอภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุอื่นซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
พระราชบัญ ญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๔๓๙
เหตุผลในการตรา พ.ร.บ.
๑. การใช้หลักเกณทํใน ป.พ.พ. มุ่งได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและบั่นทอนขวัญ
กำลังใจ
๒. เจ้าหน้าที่ที่อาจกระทำโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย
๓. หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมทำให้ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่อื่นด้วย
๔. เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงความรับผิด
๔. มีวิธีการบริหารงานบุคคลและวินัยควบคุมอยู่แล้ว

ความหมายละเมิด
ตาม ป.พ.พ มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพเาดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น
ทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
องค์ประกอบ
๑. มิการกระทำของบุคคลหนึ่งต่อบุคคลอื่น
๒. ลักษณะของการกระทำ : เป็นการกระทำโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อ
๓. กระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๔. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่าง
หนึ่งชองบุคคลอื่น
ผุลุ ผู้กระทำต้องซดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พระราชบัญ ญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๔๓๙
คำนิยามที่สำคัญ
- เจ้าหน้าที่
- หน่วยงานชองรัฐ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- การทำละเมิดต่อเอกซน ( บุคคลภายนอก )
- การทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๕
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดทีเ่ จ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบ้ติหน้าที่
ในกรณีนี้ผู้เสียหาย อาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวไต้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจาก เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ แห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
การทำละเมิดต่อเอกขน/บุคคลภายนอก
ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐ
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
- หน่วยงานของรัฐรับผิด/ถูกฟ้องแทนเจ้าหน้าที่
- ฟ้องกระทรวงการคลัง ( มาตรา ๕ )
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่
- หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิด/ถูกฟ้อง ( มาตรา ๖ )
สิทธิการดำเนินคดีของผู้เสียหาย
- ฟ้องหน่วยงานของรัฐ ( ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ แต่ศาลอาจรับฟ้องแล้วยกฟ้องทีหลัง)
- ฟ้องผิด ฟ้องใหม่ได้ภายใน ๖ เดือน
- อายุความการใช้สิทธิ ๑ ปี/ ๑๐ ปี ( ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๘ )
การร้องขอให้ซดใช้ค่าสินใหมทดแทน
- ผู้เสียหายตามมาตรา ๕
- หน่วยงานของรัฐ
- ออกใบรับคำขอเป็นหลักฐาน
- พิจารณาภายใน ๑๘๐ วัน
- ขยายไม,เกิน ๑๘๐ วัน ( รายงาน ร.ม.ต.)
สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐ
- เจ้าหน้าที่กระทำโดยจงใจ / ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง( มาตรา ๘ วรรค ๑ )
- คำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความขอบธรรม ( มาตรา ๘ วรรค ๒ )
- หักส่วนความเสียหาย ( มาตรา ๘ วรรค ๓ )
- ไม่นำเรื่อง ลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ( มาตรา ๘ วรรค ๔)
หน่วยงานของรัฐ / เจ้าหน้าที่ ซดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ย
( มาตรา ๙ ) ๑ ปี นับแต่วันซดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
- บังคับตามมาตรา ๘ โดยอนุโลม
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำ มิใข่การปฏิบัติหน้าที่
- บังคับตาม ป.พ.พ.
- การกระทำประมทเลินเล่อ
- รับผิดลักษณะลูกหนี้ร่วมได้
อายุความการเรียกซดใช้ค่าเสียหาย
- ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องซดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน( ปฏิบัติหน้าที่ / ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ )
- ๑ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง
การเรียกให้เจ้าหน้าที่ซดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๑. ออกคำสั่งเรียกให้ซดใช้ ( คำสั่ง ทางปกครอง)
- กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
- ละเมิดต่อเอกขน / บุคคลภายนอก ( มาตรา ๘ )
- ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ( มาตรา ๑๐ + มาตรา ๘ )
๒. อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
๓ . ใช้ม าตรการทางปกครอง( พ.ร.บ.วิป กครองมาตรา๔๗-ยีด /อ ายัด ท รัพ ย์ส ิน )
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ.
๒๔๓๙
- ที่มา
- คำนิยามที่สำคัญ
* เจ้าหน้าที่
* ความเสียหาย
* ผู้แต่งตั้ง
หมวดที่ ๑
กรณีเจ้าหน้าที่ทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
๑. กระทรวงฯ ( ส่วนกลาง + ภูมิภาค )
๒. ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ

หมวดทิ ๒
กรณีเจ้าหน้าที่ทำละเมิดต่อบุคคลภายบอก
กระทรวงา ( ส่วนกลาง + ภูมิภาค )
การดำเนินการเมื่อหน่วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย
- รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจาการกระทำของเจ้าหน้าที่
- กรรมการจำนวนไม่เกิน ๕ คน
- กำหนดวันแล้วเสร็จ
ข้อยกเว้น
- ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดการกระทำชองเจ้าหน้าที่
รายงานผู้บังคับบัญชา
'ร' เห็นด้วย : ยุติเรื่อง
Xไม่เห็นด้วย : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซดใช้ค่าเสียหายครบถ้วน
แนวทางm รศอบชํอ เท็จ จริงตวา
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แบบสรุป การเรีย นรู้ป ระจำวัน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิชา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง
วิทยากร อ.กนกวรรณ ขันหลวง (กม.) (เวลา ๑๓.0 ๐-๑๖.oo)
ความรู้ที่ได้รับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองท้องถิ่น
มาตรา ๒๔๐
อปท. มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ชองประซาซนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ แก้ไชเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๘ แบ่งการบริหารราชการ
แผ่นดินออกเป็น ๓ รูปแบบ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น
ประเทศไทยมี อปท. ๒ รูปแบบ
๑. รูปแบบปกติ มี ๓ ประเภท
๒. รูปแบบพิเศษ มี ๒ ประเภท
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- พรบ.สภาตำบลและ อบต. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๖๒
- พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๖๒
- พรบ.อบจ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๖๒
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๒ รูปแบบ
๑. รูปแบบทั่วไป
อบจ.
เทศบาล
อบต.

๒. รูปแบบพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
กฎหมายจัดตั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ อปท.
๑. ฝ่ายสภา
๒. ฝ่ายนายก/ผู้บริหาร
ฝ่ายสภาประกอบด้วย
- ประธานสภา
- รองประธานสภา
- สมาขิก
- เลขา
- ประธานสภา
- รองประธานสภามาจากสมาซิกที่ได้รับเลือกตั้ง
- เลขามาจากสภาเลือกจากสมาซิกหรือข้าราซการ/พนักงานท้องถิ่น
บทบาทของสภา
๑. ให้ความเห็นขอบข้อบัญญัติ
๒. ควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
๓. พิจารณาแผนต่าง ๆ
ฝ่ายบริหาร
นายกมาจากการเลือกตั้ง
รองนายก นายกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
เลขาและที่ปรึกษา นายกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
โครงสร้างการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี
ผู้ว่าราขการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล
เทศบาล มีสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแล
องค์การบริหารส่วนตำบล มีสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มี
นายอำ๓ อ เป็นผู้กำกับดูแล

ความเป็นมากฎหมายจัดตั้ง ที่แก้ไขใหม่ ปี ๒๔๖๒
๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ทุจริต
๓. กำกับผู้บริหารท้องถิ่น
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คณะทรรมการกแษฐกาฟ้VT«นๆ

ครม. ฟ้จ ารณาเหบขอบร่างฯ

♦
สำนักเลขารการคณะรัฐมบครัส ง่ ร่างๆ
ใฟ้ สบข. ฟ้จ ารณา
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kxtto Ten) คุณ สมนัร และลัก บณะฟ้อ งฟ้ามของ๙»!สิห:!
เสิอ กลงและ๙»!รท3 สมักร
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สาระสำคัญกฎหมายจัดตั้ง ๖ ฉบับ
นายก ประธาน รองประธาน สมาชิก อปท. อยู่ต่อตามประกาศ คลช. ไปจนถึง กกต. ประกาศ โดยให้
คลซ. /ครม. เห็นสมควรเลือกตั้ง
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พระราชบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่า วสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๖๐
- หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพชองปวงซนซาวไทย
- มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
- (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานชองรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ
- หมวด ๔ หน้าที่ของรัฐ
- มาตรา ๔๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองชองหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูล
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับชองทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวไดโดยสะดวก
เจตนารมณ์ชอง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
๑. ให้ประซาซนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
๒. การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
๓. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ซัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานชองรัฐไม,ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย
หลักการของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
, - ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสีย
- เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
- ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หลักในการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารราชการ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น
ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม,ว่าการสื่อ
ความหมายนั้น จะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูป ของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
(มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๔๔๐)
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เข่น การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีซื่อชองผู้นั้นหรือมีเลขหมาย
รหัส รวมถึง

สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เซ่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง ของคนหรือรูปถ่าย และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
(มาตรา ๔ วรรคห้า พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐)
“บุค คล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่
อยู่ในประเทศไทย (มาตรา ๒®)
หน่วยงานชองรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔ วรรคสาม)
ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หน่วยงานอิสระของรัฐ
หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ( ยังไม่มีกฎกระทรวงกำหนดเรื่องนิ้ไว้ )
สิทธิต้องรู้ มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนิ้ลงพิมพ์ในราช
กิจจานเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะน่าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั่งนี้
เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกซนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ( ยังไม่มปี ระกาศคณะกรรมการกำหนด )
หน่วยงานชองรัฐต้อง รวบรวม และ จัดให้มี ข้อมูลข่าวสารตามไว้เพื่อ
- ขาย
- จำหน่ายจ่ายแจก
ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา “จะน่ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้”
เว้นแต่ ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร

สิทธิได้รู้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการดังต่อไปนี้ไว้ให้ประซาซนเข้าตรวจดูได้โดย
ไม่ต้องมีคำขอ (มาตรา ๙)
(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกซน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
(๔) คู่มีอหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกซน
(๔) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกซนในการจัดทำ
บริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุ
รายซื่อรายงานทางวิชาการ
รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใข้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประซาซนเข้าตรวจดูได้ ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๔ อยู่ด้วยให้ ลบ หรือ ตัดทอน หรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น
การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร (มาตรา ๙ วรรคสาม)
- บุคคลทุกคนมีสิทธิไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม,ก็ตาม
- สิทธิในการเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
- หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้
- อัตราค่าธรรมเนียมให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย
- ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
คนต่างด้าวมีสิทธิขอลูได้ แต่จะมากน้อยเพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง (ยังไม่มี
กฎกระทรวงกำหนด)
สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร(มาตรา ๑๑)
ประซาซนมีสิทธิ
๑. ขอตรวจดู (ต้นฉบับ/สำเนาที่ครอบครอง)
๒. ขอสำเนา
๓. ขอสำเนาที่มีคำรับรอง ถูกต้อง
นอกจากข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประซาซนสามารถเข้าตรวจดูได้แล้ว

- บุคคลใดอาจขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดชองราชการได้
- คำขอต้องระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
- หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบต้องจัดหาข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร

เว้นแต่
- เป็นการขอจำนวนมาก
- เป็นการขอบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
*ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐอาจขอขยายเวลาจัดหาหรือทำ
สำเนา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ (มาตรา ๑๑)
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ตามคำขอ ต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร
- ที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ไต้
- ไมใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีฃึ้นใหม่

เว้นแต่
- เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากที่บันทึกไว้เป็นภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อื่นใด

แต่ถ้า
- การขอนั้นไม่ใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และ เป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ขอหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
- หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
*ข้อจำกัดตามวรรคสาม ไม,เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ฃอ
หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว
*ให้'นำ'หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการจัดหาข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรานี้ด้วย (มาตรา ๑๑)
สิทธิในการร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๓)
ร้องเรียบกรณีไหนไต้บ้าง?หากหน่วยงานไม่ดำเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ภายใน ๑๔ วัน
- เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
- เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประซาขนตรวจดูไต้ตามมาตรา ๙
- เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑
- เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- เห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าข้าหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา ๑๓)
- เห็นว่าตนไม่ไต้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร

สิทธิในการร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๔๔๐ (มาตรา ๑๓)
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการ
เว้นแต่
- เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔
- เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งไม่รับพิงคำคัดด้านตามมาตรา ๑๗
- เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔
สิทธิคัดค้านการเปีดเผยข้อมูลที่มีส่วนได้เสิย (มาตรา ๑๗)
- ประซาซนมีสิทธิตัดด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อตนเองได้
- กรณีหน่วยงานปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ ประซาซนอุทธรณ์ต่อ คกก.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราซการได้ ภายใน ๑๔ วัน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการ (กชร.)
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (มาตรา ๒๗)
- รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
- ข้าราซการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปตามมาตรา ๒๘
คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปฏิบัติงานตามที่มอบหมายก็ได้
- คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่มีผู้ยื่นต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แล้วแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบ
- หน่วยงานของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่
เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการ ประกอบด้วย
๑. นายก/นายกมอบหมาย เป็น ประธาน
๒. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. ปลัดกระทรวงการคลัง
๖. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๗. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. ปลัดกระทรวงพานิซย์
๙. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐. เลขาธการคณะกรรมการขาราชการพลเรอน
๑๑. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑๒. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๑๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกซน ที่ ครม. แต่งตั้ง ๙ คน
หน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (มาตรา ๑๓ วรรคสอง)
- คณะกรรมการฯต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ไต้รับคำร้องเรียน
- หากมีเหตุจำเป็นให้แสดงเหตุผล และขยายเวลาออกไปได้ แต่รวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม,เกิน ๖๐ วัน
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิใด้
(มาตรา ๑๔)
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้โดยให้คำนึงถึง
- การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายชองหน่วยงานของรัฐ
- ประโยชน์สาธารณะ
- ประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ ต้องมีเหตุผล ดังนี้
- จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด
เพราะเหตุใด
- คำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็น ๆลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ชองรัฐตามลำดับสายการบังคับ
บัญชา
- ผู้ฃออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)
- มีได้หลากหลายสาขา แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสาร เข่น ความมั่นคง,
เศรษฐกิจ
- คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔
- คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้พิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา
- ต้องส่งภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับคำอุทธรณ์
- คำวินิจฉัยชองคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด

คณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)
- สาขาการแพทย์และสาธารณสุข
- สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร
- สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
- สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
- สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
อุทธรณโนกรณีใด
- กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๔
- กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยซน่ได้เสียตามมาตรา ๑๗
อุทธรณ์
อุทรรณี ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๒๓ (๓)
- สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ จะกระทำได้โดยการออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ข้อ มูลข่าวสารของราชการ
บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (มาตรา ๒๔)
- ต้องไมโซ่ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔
- ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตน
- ต้องมีคำขอเป็นหนังสือ
- หน่วยงานของรัฐต้องอนุญาตให้ผู้ฃอหรือผู้กระทำแทนผู้ฃอเข้าตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารนั้น
- วิธีการเปิดเผยให้นำมาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เอกสารประวัติศาสตร์ (มาตรา ๒๖)
ข้อ มูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๑ ๔ เมื่อครบ ๗๔ ปี
ข้อ มูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบ ๒๐ ปี
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐ
- ไม่ประสงค์จะเก็บรักษา
- มีอายุครบกำหนดนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น
ให้หน่วยงานของรัฐ ส่งมอบ ให้แก่ เพื่อให้ประซาซนได้ศึกษาด้นคว้า
- หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

- กรมศิลปากร
- หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
* มาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่คณะรัฐมนตรีได้ออกระเบียบกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องทำลายหรืออาจทำลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา
บทกำหนดโทษ
- มาตรา ๔๐ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชองคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เรียกให้บุคคลใดมาให้
ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน (มาตรา ๓๒) “ระวางโทษจำคุกไม,เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
- มาตรา ๔๑ ฝ่าแนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดตามมาตรา ๒๐
“ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๒ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับ กับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้น
ก่อนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคัใ I
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๑๗ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้
เท่าที่ไม,ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

แบบสรุป การเรีย นรู้ป ระจำวัน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วิทยากร ว่าที่ ร.ท.กมลกาจ รุ่งปีน (กพล.) (เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.)
ความรู้ที่'โต้'รับ

นโยบายกไรุปกครองของรัฐ
ตรวจสอบ

ifระ«1»น

รับผล
มีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
คติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๔๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ใซ้เป็นกรอบในการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
“ ไทยแลนด์ ๔.๐ ” เป็นวิสัยทัศน์เซิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
๑. เปลี่ยนจากผลักดันสินค้าโภคภัณฑไปสู่สินค้าเซิงนวัตกรรม
๒. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
๓. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดขอบของแต่ละ อปท.
๒. ใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปีญหาและพัฒนาให้ตรงกับสภาพความจริงตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น
๓. เป็นแผนที่ได้รวบรวมโครงการพัฒนาแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ของอปท.มาบรรจุไว้ โดยคำนึงถึงศักยภาพ
และฐานะการคลังของตนเองตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาห้องถิ่นในปีจจุบัน
๑. การพึ่งพาตนเองตามหลักการปกครองท้องถิ่น
๒. การคำนึงถึงสถานะทางการคลังของแต่ละท้องถิ่น
๓. การมีส่วนร่วมของประซาซนและผู้เกี่ยวข้อง(ประซาคม)
๔. มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาตามนโยบายในทุกระดับ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. อปท.ดำเนินการโดย
๑.๑ ใช้จ่ายจากงบประมาณของตนเองและดำเนินการเอง
๑.๒ ใช้จ่ายจากงบประมาณของตนเอง แต่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
๑.๓ ดำเนินการโดยไมใช้จ่ายงบประมาณ

๒. อปท.ดำเนินการประสานแผน(โครงการ)
๒.๑ ประสานกับ อบจ.ผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ/จังหวัด
๒.๒ ประสานแผนพัฒนาจังหวัด(กบจ.) ส่วนราชการอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การมหาซน
** ในการประสานแผนจะต้องเขียนเป็นโครงการที่ถูกต้องครบถ้วนเสนอไปพร้อมกัน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. อปท.ดำเนินการโดย
๑.๑ ใช้จ่ายจากงบประมาณชองตนเองและดำเนินการเอง
๑.๒ ใช้จ่ายจากงบประมาณของตนเอง แต่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
๑.๓ ดำเนินการโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ
๒. อปท.ดำเนินการประสานแผน(โครงการ)
๒.๑ ประสานกับ อบจ.ผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ/จังหวัด
๒.๒ ประสานแผนพัฒนาจังหวัด(กบจ.) ส่วนราชการอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การมหาซน
** ในการประสานแผนจะต้องเขียนเป็นโครงการที่ถูกต้องครบถ้วนเสนอไปพร้อมกัน
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน
- เป็นแผนเซิงวิชาการและปฏิบัติการ(การจัดทำ&การขับเคลื่อน)
- การดำเนินการเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- มีความเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของ อปท.
- มีกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ ๔ ปีงบประมาณ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๔๖๔)

ขั้นตอนกใรจัดท้ไแผนพัฒนใท้องถิ่น
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“แนวทาง" พจนานุกรมไทย - ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
“แนวทาง" หมายความว่า
- ทางปฏิบัติที่วางไว้เป็นแนว
- ทางปฏิบัติที่ควรทำ
“กรอบ”พจนานุกรมไทย - ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
“กรอบ” หมายความว่า
- สิ่งที่ประกอบตามริมวัตถุมีรูปร่าง
- ขอบเขตกำหนด เซ่น ทำงานอยู่ในกรอบ
- แตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ง่าย
- แทบดำรงตนไม่รอด เซ่น จนกรอบ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประขาซนในรูปแบบประชาคมท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
- การกำหนดห้วงเวลา รายละเอียดในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

- แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
- การกำกับดูแล
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ห้วงเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
- แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
- แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
- แนวทางการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ
- การกำกับดูแล

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิชา การบริหารงาน บริห ารความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการที่อสาร
วิทยากร อ.ทัดดาว บุญสาย (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่ได้รับ

สถานโทษวิน ัย
วิน ัย ร้ายแรง
ฐานการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตาม ประกาศ ก.ท.จ. ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๗ วรรคสาม (สถานโทษ ไล่ออกจากราชการ ตามมติ ครม. ปี ๒๔๖๓)
อปก.
๑. มีหน้าที่ราชการ (ตามมูลกรณีกล่าวหา)
๒. ปฏิบัติ/ละเว้น โดยมีชอบ
๓. ตนเอง/ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
๔. เจตนาทุจริต

ขั้น ตอนดำเนิน การ ของคณะกรรมการ ป.ป.ซ. /ป.ป.ท.
กรณีเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
- คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
- กรณีความผิดอาญา ส่งสำนวนและความเห็นให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการสั่งฟ้องตามขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายกำหนด
- ผับริ'หาร'ท้องถิ่น

.ไม่มีวินัย

ขั้น ตอนดำเนิน การ ของคณะกรรมการ ป.ป.ข. / ป.ป.ท.
กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น
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ผู้บังคับบัญชา
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พนักงานอยการ

วิธีดำเนินการของผู้บังคับบัญ ชา
ออกคำสั่งและ
วินัยไม่ร้ายแรง

พิจารณาโทษ
ลงโทษทันที

±

รายงาน กก.ป.ป.ซ./

รายงาน

ป.ป.ท. ทราบ

ก.จังหวัด

วิธีดำเนินการของผู้บังคับบัญชา
รายงาน ก.
วินัยไม่ร้ายแรง

พิจารณาโทษ
จังหวัด

*
o

รายงาน กก.ป.ป.ซ./
ป.ป.ท. ทราบ

พ

<นั้/

ออกคาสงและ
ลงโทษทันที

ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดขอบ
ปอ. มาตรา ๑๔๗
ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ ซื้อ ทำ จัดการ หรือ รักษา ทรัพยใด เบียดบัง ทรัพย์นั้น เป็น
ของ ตน หรือ เป็นของ ผู้อื่น โดยทุจริต หรือ โดยทุจริต ยอมให้ ผู้อื่น เอา ทรัพย์นั้น เสีย ต้องระวางโทษ จำคุก
ตั้งแต่ ห้าปี ถึง ยี่สิบปี หรือ จำคุกตลอดชีวิต และ ปรับตั้งแต่ สองพันบาท ถึง สี่หมื่นบาท
ปอ. มาตรา ๑๔๙
ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงาน สมาซิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาซิกสภาจังหวัด หรือ สมาซิกสภา
เทศบาล เรียก รับ หรือ ยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด สำหรับตนเอง หรือ ผู้อื่น โดยมิ
ชอบ เพื่อ กระทำการ หรือ ไม่กระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด ในตำแหน่ง ไม่ว่า การนั้น จะขอบ หรือ มิชอบ ด้วย
หน้าที่ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ ห้าปี ถึง ยี่สิบปี หรือ จำคุกตลอดชีวิต และ ปรับตั้งแต่ สองพันบาท ถึง สี่หมื่น
บาท หรือ ประหารชีวิต

ปอ. มาตรา ๑๕๑
ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ ซื้อ ทำ จัดการ หรือ รักษา ทรัพยใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่ง โดยทุจริต อัน
เป็นการเสียหายแก่ รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือ เจ้าของ ทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ ห้าปี ถึง ยี่สิบปี
หรือ จำคุกตลอดชีวิต และ ปรับตั้งแต่ สองพันบาท ถึง สี่หมื่นบาท
ปอ. มาตรา ๑๕๗
ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึง สิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่ สองพันบาท ถึง สองหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ปอ. มาตรา ๑๖๑
ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ ทำ เอกสาร กรอกข้อความลงใน เอกสาร หรือ ดูแลรักษา เอกสาร กระทำ
การ ปลอมเอกสาร โดยอาศัยโอกาส ที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สิบปี และ ปรับไม่เกิน สองหมื่น
บาท
ปอ. มาตรา ๑๖๒
ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ ทำ เอกสาร รับ เอกสาร หรือ กรอกข้อความลงใน เอกสาร กระทำการ
ดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการ ตามหน้าที่
(๑) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนไต้กระทำการ อย่างใดขึ้น หรือว่า การอย่างใด ได้กระทำ ต่อหน้า
ตน อันเป็นความเท็จ
(๒) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้ง ซึ่ง ข้อความ อันมีได้มีการแจ้ง
(๓) ละเว้นไม่จดข้อความ ซึ่ง ตนมีหน้าที่ ต้องรับจด หรือ จดเปลี่ยนแปลง ข้อความ เซ่นว่านั้น
หรือ
(๔) รับรองเป็นหลักฐาน ซึ่ง ข้อเท็จจริง อัน เอกสาร นั้น มุ่งพิสูจน์ความจริง อันเป็นความเท็จ
ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน เจ็ดปี และ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิขา ความรู้พื้นฐานในงานช่างไฟฟ้า
วิทยากร อ.เอกชัย ประสงค์ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้'รับ
องค์ประกอบพื้นฐานของงานระบบไฟฟ้าในอาคาร
- แหล่งจ่ายไฟฟ้า / จุดรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
- เครื่องปลดวงจร/ อุปกรณ์ป้องกัน
- ตัวนำไฟฟ้า
- โหลด อุปกรณ์ไฟฟ้า
ระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
ระบบผย้พ

ระบุ
ระบบส่ง/ระบบจิาพบ่ายแรงรง

® -เ°-<5>^
13.31๙

69 1๙
115 kV
230 kV
500 kV

12 kV
241๙
22 kV
33 kV

ระบบจิ'พ บ่ายนรงย

ป ี-(ร )-ป ี-

ไดอะแกรมการจ่ายไฟ ในระบบสายอากาศ
ยายป็รบราทาย

230/400V
240/416V

ระบบจำหน่ายแรงสงของ กฟภ.
หม้อฟสง

ตัวนำประธานใต้ดินสำหรับระบบแรงตํ่า

ตัวนำประธานอากาศสำหรับระบบแรงตํ่าตามมาตรฐาน วสท. ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนขนิด ที่
เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้ง และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑0 ตร.มม.
ข้อกำหนดตามมาตรฐาน
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เซอร์กิตเบรกเกอร์
เชอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันตำ (Low Voltage Circuit Breakers) เป็นบริภัณฑ์ไฟฟ้าส่าหรับเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า
แรงดันตํ่าในภาวะปกติ และจะเปิดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ ดังนี้
- ใซ้กระแสเกิน (overload)
- เกิดการลัดวงจร (short circuit)
ออกแบบใช้สำหรับ
๑. ป้องกันกระแสเกิน
๒. ป้องกันการลัดวงจร
๓. ป้องกันสาย
พิกัดในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร: Interrupting Capacity (1C) หมายถึง ค่ากระแสที่แสดงถึง
ความสามารถของอุปกรณ์ป้องกันที่สามารถทนได้เมื่อเกิดการลัดวงจรซึ่งสามารถทนได้ในระยะเวลาสั้น ๆโดย
สามารถตัด หรือทริป หรือปลดวงจรได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ท่าให้อุปกรณ์ป้องกันนั้น เสียหายหรือการไหม้ลุกลาม
โดยทั่วไปแล้ว 1C จะมีหน่วยเป็น kA หรือกิโลแอมแปร์ ซึ่งเป็นหน่วยของ ๑1๐๐๐แอมแปร์ การเลือกค่ากระแส 1C
จะต้องรู้ค่ากระแสลัดวงจร ณ จุดนั้น ๆ เสียก่อนซึ่งสามารถหาได้จากการคำนวณ
Air Circuit Breakers (ACB) Air Circuit Breaker (ACB) หรือแอร์เชอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นเชอร์กิตเบรก
เกอร์ที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าตํ่า (LV) พิกัดกระแส (IEC ๖๐๙๔๗ -๒) ๖๓๐, ๘๐๐, ๑๐๐๐,

๑๒๔(ว, ๑๖00, ๒000, ๒๔00, ๓๒0๐, ๔๐๐๐, ๔00๐ และสูงสุด ๖๓๐๐ A พิกดกระแลลดวงจร ๔๐, ๔๐,
๖๔, ๘๔, ๑๐๐ และ ๑๓๐ kA ใช้เป็นเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ของแผง,ประธาน หรือใช้ป้องกันสายป้อนขนาดใหญ่
มีทั้งแบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed type) และแบบถอดออกได้ (With drawable หรือ Draw out type)
Molded Case Circuit Breakers (MCCB) คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ห่อหุ้มปิดมิดซิดด้วย m olded เป็น
เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่นิยมติดตั้งใช้งานมากที่สุด ส่าหรับเป็น อุปกรณ์ป้องกันของสายเมน สายป้อน และเมนของแผง
ย่อย พิกัดกระแส (IEC ๖๐๙๔๗-๒) สูงสุดประมาณ ๑,๖๐๐A พิกัดกระแสลัดวงจร (1C) ๑๐, ๑๔, ๑๘, ๒๔, ๓๐,
๓๖, ๔๐, ๗๐ และ ๘๔ kA ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยส่วนใหญ่ ใช้หลักการปลดวงจรแบบ Thermomagnetic และ
Electronic
Miniature Circuit Breakers (MCBs) เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก ส่าหรับเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่มี
กระแสไฟฟ้าไม่เกิน ๑๐๐ A (IEC ๖๐๘๙๘ ระบุขนาดไม,เกิน ๑๒๔A) มีทั้ง ขนาด ๑ Pole, ๒ Pole, ๓ Pole และ
๔ Pole ระบบไฟฟ้า ๑ เฟสและ ๓ เฟส เซ่น ใช้แบบ ๒ Pole เป็นเมนของแผงเมนสวิตซ์ส่าหรับบ้านพักอาศัย เป็น
ต้น กรณีถ้าใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรย่อยเรียกว่า “ลูก ย่อ ย” ที่นิยม ใช้มี ๒ แบบ คือ แบบ Plug-on และ แบบ
DIN-rail ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ ป้องกันร่วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load center) หรือแผงจ่ายไฟฟ้าใน บ้านหรือ
ห้องพักอาศัย (Consumer unit)
แผงจ่ายไฟ คอนซูเมอร์ ยูนิต (Consumer Unit) เป็นแผงไฟฟ้าย่อยที่ใช้ในบ้านและหรือส่านักงานขนาด
เล็ก ส่าหรับติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เซ่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้ารั่ว (RCD) และ
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะจากฟ้าผ่า เป็นต้น เป็นตู้แบบ ๑ เฟส ๒๓๐ โวลต์ ประกอบด้วยเมนเซอร์กิต
เบรก เกอร์ ๒ Pole 1C ๑๐ kA และเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย ๑ Pole มีขั้วต่อ สายนิวทรัล และขั้วต่อสายกราวต์ มี
จำนวนวงจรย่อย ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๔, ๑๖, ๑๘ วงจรย่อย
การต่อลงดินของระบบประธาน จะต้องต่อลงดินที่บริภัณฑ์ประธานแต่ละขุด จุดต่อลงดินต้องอยู่ในจุดที่
เช้าถึงสะดวก ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องต่อลง ดินเพิ่มอีกอย่างน้อย ๑ จุด ทางด้านไฟ
ออกของหม้อแปลงไฟฟ้า ณ จุดที่ ติดตั้งหม้อแปลงหรือจุดอื่นที่เหมาะสม ห้ามต่อลงดินที่จุดอื่น ๆ อีก ทางด้านไฟ
ออกของบรืภัณฑ์ประธานสายต่อหลักดินต้องเป็นตัวน่า ทองแดง เป็นชนิดตัวน่าเดี่ยวหรือตัวน่าตีเกลียวหุ้มฉนวน
และต้องเป็น ตัวน่าเส้นเดียวยาวตลอดโดยไม่มีการต่อสายต่อหลักดินต้องมีขนาดไม่เล็ก กว่าที่ได้กำหนดไว้

ขนาดตํ่าสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ขนา* คัวนำประธาน
(คัวนำทองน*ง)
(ทร.นม.)

ไม่เรน 35
เรน 35 น*ไน่เรน 50
เรน 50 น*'tailรน 95
เรน 95 แคใ นิรน 185
เรน 185 น*'ใน่เรน 300
เรน 300 แคใน่เรน 500
เรน 500

ฃนา**าศุ*ของสายท่อทลักสิน
(คัวนำทองน*ง)
(สร.นม.)
10*
16

25
35
50
70
95

ขนาดตรสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า
ฟ้กั*ทรอขนา*ปรับ*งของ
เทรองฟ้องกันกระนสเกินไน'เกิน
(แอนแปร)

20
00
70
100
200
400
500
800
1COO
1250
2000
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ขนา**าสุ*ของสายสิน ของบริกผั ท์ใฬฟ้า
(คัวนำทองน*ง)
(ดร.นม.)

2.5*
4*
6
10
16
25
35
50
70
95
120
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240
400

ตัวอย่างการต่อลงดินที่แผงเมนสวิตซ์ชนิด ๑ เฟส

สายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า (Cable) ตาม มอก.๑๑-เอ๕๕๓
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศให้สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน พอลิไวนิลคลอ ไรด์แรงดันที่ก่าหนดไม,เกิน ๔๕๐/๗๕๐V
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑กรกฎาคม ๒๕๕๖เป็นต้นไป แรงดันไฟฟ้า
ท่าหนดให้ เป็น บ๐/บ เข่น ๔๕๐/๗๕๐V บ๐ = แรงดัน RMS ระหว่าง ตัวน่า กับ ดิน (๔๕๐V) บ = แรงดัน RMS
ระหว่าง ตัวน่า กับ ตัวน่า (๗๕๐V)
สายไฟฟ้า
รหัสอักษรและรหัสสี ของระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๔ สายตามมาตรฐาน วสท.
สายดิน E สีเขียวแถบเหลือง
สาย Neutral N สีฟัา
สายเฟส ๑ ( A ) 1_๑ สีนํ้าตาล
สายเฟส ๒ ( B ) 1_๒ สีดำ
สายเฟส ๓ (0 1 -๓ สีเทา
สายไฟฟ้า
สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก (สายแบน)
(มอก.๑๑-๒๕๕๓ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือก ล่าหรับงานทั่วไป)
รหัสชนิด:VAF, VAF-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ๓๐๐/๕๐๐ V อุณหภูมิตัวน่า ๗๐°C
ขนาดสาย: ๑.๐ ตร.มม.-๑๖ ตร.มม.

ลักษณะตัวนำ: เดี่ยวแข็ง (Solid)Mรือตีเกลียว(Stranded)
จำนวนแกน: ๒ แกน และ ๒ แกนมีสายดิน
การใช้งาน: -เดินเกาะผนัง (เดินลอยยึดด้วยเข็มขัดรัดสาย)
■ เดินในช่องเดินสาย
■ ห้ามร้อยท่อ
- ห้ามฝืงดิน
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว ไม่มีเปลือก
รหัสซนิด:IEC ๐๑ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ๔๔๐/๗๕๐ V อุณหภูมิตัวน่า ๗๐°C
ขนาดสาย: ๑.๔ ดร.มม.-๔๐๐ ตร.มม.
ลักษณะตัวนำ: เดี่ยวแข็ง (Solid)Mรือตีเกลียว(Stranded)
จำนวนแกน: แกนเดียว
การใช้งาน:
- ใช้งานทั่วไป (เดินร้อยท่อโลหะ หรือท่ออโลหะ)
- เดินในซ่องเดินสาย เข่น รางเดินสาย (wireways)uละต้อง ปองกันนํ้าเช้าซ่องเดินสาย
- ห้ามวางบนรางเคเบิล
- ห้ามร้อยท่อฝืงดินหรือฝืงดินโดยตรง
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน เปลือกในและเปลือกนอก
(มอก.๑๑-๒๔๔๓ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือก ส่าหรับงานทั่วไป)
รหัสชนิด:ผพ, NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ๔๔๐/๗๔๐ V อุณหภูมิตัวน่า ๗๐°C
ขนาดสาย:
แกนเดียว ๑.๔ ตร.มม.-๔๐๐ ตร.มม.
หลายแกน ๔๐ตร.มม. -๓๐๐ ตร.มม.
หลายแกนมีสายดิน ๒๔ดร.มม. -๓๐๐ ตร.มม.
ลักษณะตัวนำ: ตีเกลียว(Stranded)
จำนวนแกน: แกนเดียว หลายแกน และหลายแกนมีสายดิน
การใช้งาน:
■ ใช้งานทั่วไป (เดินร้อยท่อโลหะ หรือท่ออโลหะ)
■ วางบนรางเคเบิล
■ ร้อยท่อฝืงดินหรือฝิงดินโดยตรง
สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก (มอก.๑๑-๒๔๔๓ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือก ส่าหรับงานทั่วไป)
รหัสชนิด:VCT, VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ๔๔๐/๗๔๐ V อุณหภูมิตัวน่า ๗๐ °c

ขนาดสาย: ๔.๐ ตร.มม.-๓๔ ตร.มม.
ลักษณะตัวนำ: ฝอย(Flexible)
จำนวนแกน: แกนเดียว หลายแกน และหลายแกนมีสายดิน
การใช้งาน:
-ใช้งานทั่วไป (เดินร้อยท่อโลหะ หรือท่ออโลหะ)
-ใช้ต่อเช้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
-วางบนรางเคเบิล
•ร้อยท่อผิงดินหรือผิงดินโดยตรง
สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ระบบแรงดัน ๐.๖/๑ กิโลโวลต์
(ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๔๐๒ -๑)
รหัสชนิด: XLPEUรงดัน'ไฟฟ้าที่กำหนด ๖๐๐/ ๑, ๐๐๐ V อุณหภูมิตัวน่า ๙๐ °c (สาย CV)
ขนาดสาย: แกนเดียว ๑.๔ ตร.มม.-๘๐๐ ตร.มม. หลายแกน ๑.๔ ตร.มม.-๔๐๐ ตร.มม.
ลักษณะตัวนำ: ตีเกลียว (Stranded) จำนวนแกน: แกนเดียว หลายแกน
การใช้งาน:
-ใซ้งานทั่วไป (เดินร้อยท่อโลหะ หรือท่ออโลหะ)
-วางบนรางเคเบิล
-ร้อยท่อผิงดินหรือผิงดินโดยตรง
- การติดตั้งในอาคารต้องเดินในที่ปีดมิดชิด ยกเว้น เปลือกนอก ของสายมี คุณสมบัติต้านทานการลุกไหม้ (Flame
retardant) IEC ๖๐๓๓๒ -๓ Category c
•ต้องคำนึงถึงพิกัดกระแส และอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่จะน่าไปใช้ประกอบร่วมกับ สายให้มีความสัมพันธ์กันด้วย

หัวข้อวิชา การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า
วิทยากร อ.ฐปนรรฑ์ อํ่าพุทรา (เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้รับ
ความหมายของการประมาณราคา
ประมาณ หมายถึง ไม่ใช่แท้จริงหรือตรงกับค่าความเป็นจริง
ราคา ในที่น ี้ห มายถึง ค่า ของสิ่ง ชองหรือ ค่า ของงานก่อ สร้า งเพราะฉะนั้น ประมาณราคา มี
ความหมายอยู่ในตัวเองคือ “ไมใช่ราคาที่แท้จริง หรือถูกต้อง ตรงกับราคาค่าสิ่งชองหรือค่าก่อสร้างจริง เป็นราคา
โดยประมาณหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่านั้น”
วิธีประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไป แบ่งออกได้ ๒ วิธีคือ
๑. วิธีประมาณราคาโดยสังเขป
๒. วิธีประมาณราคาโดยละเอียด
วิธีประมาณราคาโดยสังเขป แบ่งออกได้เป็น ๒ วิธี คือ
๑. ประมาณราคาจากปริมาตร (กว้างXยาวXสูง)
๒. ประมาณราคาจากพื้นที่หรือเนื้อที่ (กว้างXยาว)
การคิดพื้นที่โดยสังเขป แนวทางวิธีคิด
๑. เอกชน, ผู้ประกอบการ
๒. ธนาคาร, ผู้ให้สินเชื่อ
๓. ส่วนราชการ
- เพื่อกำหนดในการออกแบบ
- เพื่อการกำหนดหรือตั้งงบประมาณ เบื้องด้น
- เพื่อกำหนดในราคากลาง เพื่อการเปรียบเทียบ
การจ้างเหมางานก่อสร้างโดยทั่วไป แบ่งออกได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑. การจ้างเหมาก่อสร้างแบบทั่วไป
๒. การจ้างเหมาก่อสร้างแบบ TURN-KEY
การจ้างเหมาก่อสร้างแบบทั่วไปแบ่งออกได้ ๒ แบบ คือ
๑. แบบจ้างเหมารวม
- เป็นการจ้างเหมารวมทั้งโครงการ
- มีการกำหนดราคาที่แน่นอนตายตัว

๒. แบบจ้างราคาต่อหน่วย
- เป็นการจ้างเหมาแบบจ่ายตามเนื้องานที่ทำได้
- หรือตามวงเงินที่มี
- มีการกำหนดราคาของเนื้องานไว้เป็นราคาต่อหน่วย
การจ้างเหมาแบบ TURN-KEY
- เป็นการจ้างเหมาแบบมีข้อเสนอและเงื่อนไขการลงทุนทั้งโครงการ
วิธีการประมาณราคาโดยละเอียด แบ่งออกได้เป็น ๒ วิธี คือ
๑. ประมาณราคาจากปริมาณงานวัสดุและแรงงานต่อหน่วย
๒. ประมาณราคาจากปริมาณวัสดุก่อสร้างทั้งหมด
องค์ประกอบในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ต้นทุนโดยตรง
๑. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
๒. ค่าแรงงาน
๓. ค,านํ้ามันเชื้อเพลิงหรือค่าขนส่ง
๔. ค่าเครื่องมือและเครื่องจักรกลทั่วไป
ต้นทุนทางอ้อม
๑. ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป๋
๒. ค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน
๓. ค่าใช้จ่ายของบริษัท
๔. ค่าดอกเบี้ยและค่าภาษี
กำไร
เป็นค่ากำไรเซิงธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ถ้ามี)
เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีนอกเหนือจากการทำงานโดยปกติทั่วไป
สาเหตุที่ท ำให้ราคาค่าก่อสร้างไม่ตรงกับราคาที่ประมาณการไว้
- การเผื่อปริมาณวัสดุ ตามที่ได้ประมาณการไว้ไม่ตรงกับที่ใช้ในการก่อสร้างจริง
- ราคาวัสดุ ตามที่ได้ประมาณการไว้ไม่ตรงกับที่ซื้อมาใช้ในการก่อสร้างจริง
- ค่าแรงงาน ตามที่ได้ประมาณการไว้ไม่ตรงกับที่ว่าจ้างในการก่อสร้างจริง

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้ประมาณการไวไม,ตรงกับที่ใช้จ่ายในการก่อสร้างจริง
ปีจจัยหลักของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๑ . รูปแบบรายละเอียดและข้อมูลที่ใช้ในการประมาณราคา
๒. มาตรฐานและวิธีการคำนวณหาปริมาณงานวัสดุและแรงงาน
๓. มาตรฐานและแหล่งที่มา ของราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน
๔. มาตรฐานค่าใช้จ่ายส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมี
สาระในส่วนที่เกี่ยวช้องกับการประมาณราคา
๑ . ประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคา
๑.๑ ใช้หลักเกณฑ์คำนวณราคาก่อสร้างตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลาง กำหนด
๑ . ๒ ใช้ข้อมูลราคาวัสดุตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
๑.๓ ใช้ข้อมูลค่าแรงงานตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายราคากลางกำหนด
๑ . ๔ ใช้ค่าอำนวยการ, ดำเนินการ, กำไรและค่าภาษี ตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบาย
กำหนด
๑ .๕ นำตารางค่า FACTOR F มาใช้ในการคำนวณราคากลาง
๒. แบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน (คิดเป็นร้อยละ) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๒.๑ แบ่งงวดงานให้ขัดเจนแสะผู้รับจ้างเหมาสามารถปฏิบัติได้
๒.๒ ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน
๓. จัดทำบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุ และแรงงาน (B.O.Q) เพื่อให้ผู้รับจ้างใช้ในการกรอกเสนอ
ราคา
๓ . ๑ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคา
๓.๒ แนบท้ายสัญญาจ้าง
๔. เปีดเผยราคากลาง และราคาที่ประกาศประกวดราคา ต้องเป็นราคาที่ได้จากการถอดรูปแบบ
และ
รายการแล้ว
๔.๑ มีเงื่อนไขโดยไม่ถือว่าราคากลางที่กำหนดไวในประกาศประกวดราคานั้นต้องมีผลผูกพันให้
ต้องปฏิบัติไปตามนั้น
๔.๒ กรณีจ้างเอกซนออกแบบ ผู้รับจ้างออกแบบต้องถอดแบบคำนวณราคาค่าก่อสร้างนั้นด้วย
แบบฟอร์มที่ใช้ในการประมาณราคา ที่ใช้อยู่มี ๖ แบบ คือ
๑. แบบฟอร์ม ปร.๑ ใช้คำนวณหางานทั่วไปเซ่น งานขุดดิน งานตอกเข็ม ฯลฯ
๒. แบบฟอร์ม ปร.๒ ใช้คำนวณหางานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานไม้แบบ

๓.
๔.
๔.
๖.

แบบฟอร์ม ปร.๓
แบบฟอร์ม ปร.๔
แบบฟอร์ม ปร.๔
แบบฟอร์ม ปร.๖

ใช้คำนวณหาปริมาณไม้รูปพรรณต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ใช้คำนวณหาค่าวัสดุ และค่าแรงงานก่อสร้างรวมทั้งหมด
ใช้สำหรับสรุป ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด และรับรองราคา
ใช้สำหรับสรุปค่าก่อสร้างที่มีหลาย ๆ รายการรวมกัน

ค่า FACTOR F
ค่า FACTOR F ใน,ที่นี้หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการก่อสร้างซี่งประกอบด้วย
๑. ค่าอำนวยการก่อสร้าง
๒. ค่าดอกเบี้ย
๓. ค่ากำไร
๔. ค่าภาษี
๔. ต้นทุนโดยตรง (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน)
ค่า FACTOR F ปจจุบันแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. FACTOR F ของงานอาคาร
๒. FACTOR F ของงานทาง
๓. FACTOR F ของงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมายเหตุ งานชลประทานใช้แบบเดียวกับงานทางและสะพานและท่อเหลี่ยม

หัวข้อวิชา การควบคุมงานและการตรวจสอบการจ้าง
วิทยากร อ.ฐปนรรฑ์ อรพุทรา (เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.)
ความรู้ที่ได้รับ
การควบคุมงาน
การควบคุมงาน หมายถึง การควบคุมดูแลการทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ
ข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งตามเงื่อนไขทางวิชาการที่ดี
ผู้ควบคุมงาน กับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานราชการ
- บริษัทผู้ออกแบบ
- บริษัทที่ปรึกษาหรือหน่วยงานที่ให้บริการ
- บริษัทที่ทำโครงการ , หรือบริษัทผู้ก่อสร้าง
ขั้นตอนของการควบคุมงาน
หลังจากที่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นแล้ว สำหรับส่วนราชการจะนับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญานั้นเป็นวันแรก
ของการทำงาน ผู้ควบคุมงานควรมีการตรวจสอบแผนการทำงานชองผู้รับจ้าง ว่ามีการกำหนดแผนการทำงานไว้
อย่างไร เพื่อทำการประเมินการทำงานและระยะเวลาแล้วเสร็จ ของผู้รับจ้าง
ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง

๑. เพื่อการควบคุมงานให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยตามแบบรูปที่กำหนดทุกประการ
๒. เพื่อการแก่ไขงานที่เกิดความผิดพลาดและมีอุปสรรคตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยงานไม,หยุดชะงักและ
เสียเวลา
คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ความสำเร็จในการควบคุมงานขึ้นอยู่กับความสามารถที่ผู้ควบคุมงานจะ
พึงมี กล่าวคือ
- มีความรอบร้ในหลักวิชาการที่ดี

- รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
- มีความตั้งใจ ความสนใจในการศึกษางาน
กรณีที่เป็นผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้ทำการก่อสร้าง อาจต้องมีความสามารถเพิ่มขึ้นดังนี้
- ต้องมีการตัดสินใจที่แน่วแน่
- มีประสบการณ์ และสามารถสาธิตงานเป็นตัวอย่างได้ดี
- มีความตั้งใจ สนใจ และยอมรับความคิดเห็นของลูกน้อง ช่างและคนงาน
กรณีที่เป็นผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้ทำการก่อสร้าง อาจจะต้องมีความสามารถเพิ่มขึ้นตังนี้
- มีการตัดสินใจที่แน่วแน่
- มีความสามารถในการสาธิตงานเป็นตัวอย่างได้ดี
- มีความตั้งใจ ความสนใจ และยอมรับความคิดเห็นของลูกน้อง ช่าง และคนงาน
คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน
๑.

คุณวุฒิหรือพื้นฐานการศึกษา

๒. ประสบการณ์ในการทำงาน
๓. มีความประพฤติที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

๔. มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ศึกษาแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนล่วงหน้า
ก่อนที่งานก่อสร้างจะเริ่ม
๑.

๒. ศึกษาค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้อย่างละเอียด
๓.

หรือไม่

ควรตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุที่ใซ้ในการก่อสร้างว่าตรงตามตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติ

หนาทหลกของผูควบคุมงาน
๑.

ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

๒. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุทุกประเภทให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจสั่งการ
๓.

เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโครงการที่รับผิดชอบ

๔. ทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ได้แก่ รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงาน
ประจำเดือน และรายงานประจำงวด
๔. ทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ในรูปของ แผนงานแสดงความก้าวหน้าของโครงการ ( Progress
c h a rt)
๖. ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือนหรือแต่ละงวดงาน
๗. รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เซ่น คอนกรีต เหล็กที่ผู้ทำการก่อสร้างเสนอ
๘. ตรวจสอบผลงานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในแต่ละงวดตามที่กำหนดในสัญญาก่อนจะมีการตรวจรับ
งาน
๙. รวบรวมปีญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจสั่งการ
๑๐.ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยและสุขลักษณะในหน่วยงาน รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้น
ส่วนในงานของหน่วยงานราชการจะกำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ ดังต่อไปนี้
ตรวจและควบคุมงาน ณ สถาน'ที่ที่กำหนด'ไว้โนสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
๑.

๒. ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดแย้งกัน หรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้ว

จะไม,มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสาร
สำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
๓.

ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ
นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ
เทคนิคในการควบคุมงาน
๑.

งานโครงสร้างวิศวกรรม

๒. งานสถาป้ตยกรรม
๓.

งานระบบสุขาภิบาล

๔. งานระบบไฟฟ้าวิศวกรรม
๔. งานอื่นๆ (ล้ามี)
หมายเหตุ ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ ทางด้านช่าง

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิชา การใช้เครื่องมือไฟฟ้าและความปลอดภัย
วิท ยากร อ.สงวนคักดึ๋ นาคัน (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้'รับ

๑.
๒.

๑.

๒.
๓.

๔.
๔.
๖.

๑.
๒.
๓.

๔.
๔.

อันตรายจากไฟฟ้า มี ๒ ลักษณะ คือ
อันตรายที่เกิดจากทรัพย์สิน ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้า เซ่น ไฟฟ้าลัดวงจร
อันตรายที่เกิดภันบุคล ได้แก่ ไฟดูด , การอาร์ก , การระเบิด
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงของกระแสไฟฟ้า
๑. ระยะเวลา
๒. จำนวนกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
๓. แรงดันไฟฟ้า
๔. ความต้านทานของตัวเฉพาะบุคคล
การป้องกันอันตรายที่เกิดจากระบบไฟฟ้า
หลีกเลี่ยงการสัมผัสไฟฟ้าโดยตรง
การต่อสายลงดิน
การใช้ฉนวน ๒ ชั้น
การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว
การใช้แรงดันพิเศษ
ใช้ระบบไฟฟ้าแบบฝืงดิน
การใข้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
มีความรู้เรื่องไฟฟ้า
อย่างเสียบปลั๊กมากเกินไป
อย่าทำอุปกรณ์อย่างอื่นมาใช้แทน
ใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับลักษณะงาน
หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิชา การวางระบบไฟฟ้า ควบคุม และตรวจสอบการใช้งาน
วิทยากร อ.ตุลชัย กมุทชาติ (เวลา 0 ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้,รับ
๑. มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
มารตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า มีความสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย คงทนถาวร
และเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้อยู่ในระบบให้ยาวนานยิ่งขึ้น การติดตั้งระบบไฟฟ้า มี
มาตรฐานกำหนดทีแ่ น่นอน และมีหลายหน่วยงาน เซ่น กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานจาก
ต่างประเทศทีประเทศไทยนำมายึดถือ เซ่น National Electric Code (NEC) Amarican National Standard
Institute (ANSI) International Electrotechical Commission (IEC) เป็นต้น และหน่วยงานที่รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คือ สำนักผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่รู้จักกันในขื่อ
มอก.
๒. ศัพท์เฉพาะ หรือคำจำกัดความ ด้านระบบไฟฟ้า ที่ควรรู้

(Kwh. )

๒.๑ ระบบไฟฟ้าแรงสูง คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า เกิน ๑,๐๐0 โวลท์
๒.๒ ระบบไฟฟ้าแรงตํ่า คือ ระบบ'ไฟฟ้าที่มีแรงดัน'ไฟฟ้า'ไม่เกิน ๑,๐๐๐ โวลท์
๒.๓ โวลท์ (Volt.) คือ หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้า
๒.๔ แอมแปร์ ( Amp.) คือ หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า
๒.๔ วัตต์ (Watt.) คือ หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง
๒.๖ หน่วย (Unit) คือ หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่ใซ้ ต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์,ที่ใช้'วัด คือ กิโลวัตต์ฮอร์มิเตอร์

๓.ระบบ ๑ เฟส หรือ ๓ เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่นำมาใช้ โดยแยกออกดังนี้
๓.๑

ระบบ ๑ เฟส จะมี ๒ สายในระบบ ประกอบด้วย สาย LINE (มีไฟ) ๑ เส้น และสาย Neutral (ไม'มี
ไฟ) ๑ เส้น มีแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ - ๒๓๐ โวลท์
มีความถี่ ๔๐ เฮิร์ซ (Hz)
๓.๒ ระบบ ๓ เฟส จะมี ๔ สายในระบบ ประกอบด้วย สาย LINE (มีไฟ) ๓ เส้น และสายนิวตรอน (ไม่มี
ไฟ) ๑ เส้น มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง สายLINE กับ LINE ๓๘๐ - ๔๐๐ โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย LINE

กับ Neutral ๒๒๐ - ๒๓๐ โวลท์ และมีความถี่ ๔๐ เฮิร์ซ (Hz)
เซ่นเดียวกัน
๓.๓ สายดิน หรือ GROUND มีทั้ง ๒ ระบบ ติดตั้งเข้าไปในระบบเพื่อความปลอดภัยของระบบ สาย
ดินจะต้องต่อเข้าไปกับพื้นโลก
ตามมาตรฐานกำหนด
๔. Power Factor
คือ อัตราส่วน ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง (วัตต์) กับ กำลังไฟฟ้าปรากฏ หรือกำลังไฟฟ้าเสมือน (VA) ซึ่ง
ค่าที่ดีที่สุด คือ มีอัตราส่วนที่เท่ากัน จะมีค่าเป็นหนึ่ง แตในทางเป็นจริงไม่สามารถทำได้ ซึ่งค่า Power Factor
เปลี่ยนแปลงไปตามการใช้ LOAD ซึ่ง Load ทางไฟฟ้ามีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ
๑. Load ประ๓ ท Resistive หรือ ความต้าน จะมีค่า Power Factor เป็นหนึ่ง อันได้แก่ หลอดไฟฟ้า
แบบใส้ เตารีดไฟฟ้า หม้อหุงข้าว
เครื่องทำนํ้าอุ่น เป็นต้น ถ้าหน่วยงานหรือองค์กร มี Load ประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ก็ไม่จำเป็นที่
จะต้องปรับปรุงค่า Power Factor
๒. Load ประ๓ ท Inductive หรือ ความเหนี่ยวนำ จะมีค่า Power Factor ไม,เป็นหนึ่ง อันได้แก่
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ขดลวด เซ่น มอเตอร์
บาลาสก์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดแกสติสชาร์จ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
หน่วยงานหรือองค์กรส่วนใหญ่ จะหลีกเลี่ยง
Load ประเภทนี้ไม่ได้ และมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ ค่า Power Factor ไม,เป็นหนึ่ง และ
Load ประเภทนี้จะทำให้ค่า Power Factor
ล้าหลัง ( Lagging ) จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงค่า Power Factor โดยการนำ Load ประเภทให้ค่า
Power Factor นำหน้า ( Leading )
มาต่อเช้าในวงจรไฟฟ้าของระบบ เซ่น การต่อขุด Capacitor Bank เช้าไปในขุดควบคุมไฟฟ้า
๓. Load ประเภท Capacitive หรือ Load ที่มีตัวเก็บประจุ (Capacitor) เป็นองค์ประกอบ Load
ประเภทนี้จะมีใช้น้อยมาก จะมีค่า Power Factor
ไม่เป็นหนึ่ง Load ประเภทนี้จะทำให้ค่า Power Factor นำหน้า ( Leading ) คือกระแสจะ
นำหน้าแรงดัน จึงนิยมนำ Load ประเภทนี้
มาปรับปรุงค่า Power Factor ของระบบที่มีค่า Power Factor ล้าหลัง เพื่อให้ค่า Power
Factor มีค่าใกล้เคียงหนึ่ง
ข้อดี ของการปรับปรุง ค่า Power Factor
- กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าลดลง
- หม้อแปลง และสายเมนไฟฟ้า สามารถรับ Load เพิ่มได้มากขึ้น

- ลดกำลังงานสูญเสียในสายไฟฟ้าลง
- ลดแรงดันไฟฟ้าตก
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าทั้งระบบ

๕. ระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง จะจำหน่ายไฟฟ้าให้ กทม.และปริมณฑล ส่วนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับต่างจังหวัดของทุกภาคในประเทศ
ระบบไฟฟ้าในภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า แล้วแปลงแรงดันไฟฟ้าให้สูงถึง ๒๓๐
กิโลโวลท์ (KV.) แล้วส่งไปตามเมืองต่างๆ เข้าที่สถานีไฟฟ้าย่อย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าย่อยจะปรับ
ลดแรงดันไฟฟ้าเหลือ ๓๓ กิโลโวลท์ แล้วจ่ายเข้าในตัวเมือง และผู้ใข้ไฟฟ้าต้องติดตั้งหม้อแปลง เพื่อลด
แรงตันไฟฟ้าให้เป็นแรงตํ่า เพื่อนำมาใช้งานต่อไป
กำลังไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้ามีด้วยกัน ๓ อย่างคือ
- กำลังไฟฟ้าจริง มีหน่วยเป็น วัตต์ (Watt)
- กำลังไฟฟ้าแฝง มีหน่วยเป็น วาร์ (VAR)
- กำลังไฟฟ้าปรากฏ มีหน่วยเป็น โวลท์แอมป๋ (VA)
๖. หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับแปลงแรงตันไฟฟ้าให้สูงขึ้น หรือตํ่าลง เพื่อให้เหมาะสมกับงาน
ที่จะใช้ งานบางอย่างต้องการใช้แรงตันสูง เซ่น การส่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามายังสถานีย่อย ต้องใช้หม้อ
แปลงแรงไฟฟ้าแรงสูง แต่ การใข้ในบ้านเรือน หรือ โรงงานต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงตํ่า ซึ่งหม้อแปลงมีหลาย
ชนิด หลายขนาด เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน
๗. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- MDB. (Main distribution board ) เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อตัด
ต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร

- SDB. (Sub distribution board ) เป็นตู้ควบคุมย่อย จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามตู้ PB. หรือ Load
Center หลายๆ ตู้ ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร
- PB ( Panel board ) หรือ Load Center เป็นแผง Circuit breaker ที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มีหลายขนาด
ขึ้นอยู่กับจำนวนของ Load
๘. การต่อลงดิน
การต่อลงดิน คือการใช้ตัวนำทางไฟฟ้า ต่อเช้ากับวงจรไฟฟ้า หรือ บริภัณฑ์ไฟฟ้า ต่อเช้ากับพื้นโลกอย่าง
มั่นคง ถาวร การต่อลงดินมี
วัตถุประสงค์ เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับบุคคล และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้า
หน้าที่หลักของสายดิน มีอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. เมื่อเกิดแรงดันเกิน จะจำกัดแรงดันไฟฟ้าของวงจรไมให้สูงจนอาจทำให้เครื่องใช้ ไฟฟ้า เสียหาย และ
ลดแรงดันไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นที่เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ ส่วนประกอบ เนื่องจากการรั่ว หรือการเหนี่ยวนำ เพื่อลด
อันตรายจากบุคคลที่ไปสัมผัส
๒. เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน จะข่วยลดความเสียหายของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้า การต่อ
ลงดินที่ถูกต้องจะช่วยให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ป้องกันทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้
ขนิดของการต่อลงดิน มีอยู่ด้วยกัน ๓ แบบ คือ
การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ( System Grounding)
๒. การต่อลงดินของเครื่องอุปกรณไฟฟ้า ( Equipment Grounding )
๓. การต่อลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า ( Lightning Grounding )
๑.

๙. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
เป็นระบบที่ต้องมีในระบบไฟฟ้า โดยมาตรฐานการติดตั้งเป็นตัวบังคับ ประเทศไทยใช้มาตรฐานของ IEC
เป็นหลัก ระบบป้องกันฟ้าผ่าจะประกอบด้วย ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกอาคาร และระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน
อาคาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และ
บริภัณฑ์ต่างๆ อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
๑๐. อุปกรณ์ตัดตอน หรืออุปกรณ์ปลดวงจร
อุปกรณ์ตัดตอน หรือ อุปกรณ์ปลดวงจร มีหน้าที่ ตัดตอนวงจรไฟฟ้าออกยามไม่ต้องการให้มีกระไฟฟ้าไหล
ในระบบ เข่น การซ่อมแซม และเพื่อ ป้องกันอันตรายต่อ ระบบ อันเนื่องมาจาก การใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด หรือ

เกิดการลัดวงจร อุปกรณ์ตัดตอน ที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ ฟิวส์ และ เชอร์กิต เบรกเกอร์ (CB.) แต่การใช้
งานและ การออกแบบติดตั้ง ต้องใช้ขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน มิฉะนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ทำงาน
ตามที่ได้ออกแบบไว้ เซ่น การเลือกขนาด CB สูงเกินไป เมื่อเกิดปัญหาหรือกระแสไหลเกินพิกัดของสาย จะทำให้
อุปกรณ์ จะไม่ตัดวงจร และเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตามมา เซ่น สายไหม้ หรือ อันตรายต่อหม้อแปลงไฟฟ้า เป็น

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชา การบริหารพลังงานและใข้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อชาติ
วิทยากร อ.ณัฐพันธ สวัสดิยากร อ.เจษฎา กฤษณนนท์ (เวลา ๑๓.0๐ - ๑๖.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้'รับ
จิตสำ นึกด้านกำรอนุรักษ์พลังงาน ผลิตเยอะ ไม่สำคัญเท่ากับ “ใช้เป็น”
- ไทยใช้ก๊าซธรรมขำติ เป็นลัดส่วนสูงสุดใน การผลิตไฟฟ้า มีโอกาสหมดไหม?
- เขื่อนเป็นตัวเลือกที่ดี สะอาด แต่ว่าเสถียรไม่เท่าพวกแหล่งกำหนดจากเชื้อเพลิง ต้องการพื้นที่
สร้างเขื่อน?
- ยอดนิยม แต่'ว่าอย่างที่รู้ กันคือ ใซได้แค,ตอนมีแดด บ้านเรามีแดดกี่ชั่วโมง?
พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน
Solar มีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร?

MONO vs POLY

EFFICIENCY
Characteristic

(m ono C-Si)

(multi c-Si)

(EFG)

(HIT)

1. The figure o f PV cells

*
2. Material
3. Structure
4. Efficiency{%)
5. Rei๒ bitity
6. Life tim e (years)

[III

*

mono c-Si

m ulti c-Si

m ulti c-Si

c-S i/a -S i

P-N

P-N

P-N

P-l-N+N

15-24

13-18

13-16

17-24

Very high

High

High

High

25

25

25

25

CONNECTION

mm

u tility g rid

On grid
“grid-tied”

ใช้ไฟร่วมจาก 2 แหล่ง
ใฟตับ PV พับ
ผลตเกินรายสืบ,ใน'โครงการ

“Solar ภาคประชาขน”

Off grid

ไม่ลนการไฟฟ้า
ผล๊ตเอง ใช้เอง ผลคเกนทเทบไว่ในแบพ
ไฟตับ เรายงใช้ไฟใตั
แบตแพง การลงทนมีความเลยง

Hybrid

ถุทกว่า Off grid

(ไม่มีต้องมี Gen backup)
มีความยังยีน และเปีนตันแบบ

ชองระบบ PVในอนาคต

คุ้มคํ่าแค่ไหน ที่จะซื้อโซล่าร์ติดที่บ้าน ปิจจุบ้น ราคาประมาณ ๓๐-๓๕฿/พ
๑. จะใช้กับอุปกรณ์อะไร
๒. ทำงานอะไร
๓. อยู่บ้านเมื่อไหร่
๔. มีแผนระยะยาวแค่ไหน
ใช้กับแอร ๑๐,๐๐๐ BTU =๓๕,๐๐๐฿
ใซกับแอร ๒๐,๐๐๐ BTU = ๗๐,๐๐๐$
ใช้กับ LED T๘ ๑๐ หลอด = ๕,๖๐๐$ (คิดเฉลี่ยที่ หลอดละ ๑๖ พ)
แอร์เก่าเปลี่ยนทำไมในเมื่อยังทำความเย็นได้
- ค่าบำรุงรักษาเปลี่ยนซื้นส่วนตํ่างๆจากการชำรุด
- ค่าการใช้พลังงาน แอร์เครื่องเก่าถึงจะทำงานได้ตามปกติ แต่แฝงไปด้วยเรื่องการสูญเสียพลังงาน และมี
ประสิทธิพล ลดลงจาก nam eplate
- ค่าเสียโอกาส การลงทุนซื้อเครื่องใหม่ได้ไว จะทำให้สามารถเริ่มต้นนับชั่วโมง การทำงานไดไว การคืน
ทุนจะสั้นลง

Energy Efficiency

3 Facts about PEA

ดูกส์าของ PEA

□

ปรมาณการไ'!(ไฟ

□

ไฟฟร

□

'" ''ๆ ย 130,000

งานอยู่อาสัย

หน่วยใ'รไฟ อุตสาหกรรม

ร

หน่วยใ{(ไฟ

ELECTRICITY GENERATION
TOTAL
ELECTRICITY
GENERATION

IPP
14.949 MW

47,081 M W

14.630 MW

SPP

3 May 2019
PEAK at 14.27
32,273 M W

9.618 MW
IMPORT

3.878 MW

Energy Efficiency
การบริหารจัดการพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
การอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

๑.

๒.
๓.

๔.
๔.
๖.

การบริหารจัดการพลังงาน
บริหารจัดการค่าไฟอย่างไร?
บริหารจัดการได้
ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh)
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Demand Charge)
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)
บริหารจัดการไม่ได้
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
ค่าบริการ (Service Charge)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

การจัด ก าร
การใ^พ สัง งาน ไฟ flh
rวิธ ีป ระหยัด พลัง งใน
ที่ด ีท ี่ล ุ[ ด..?
.
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litะรท่เภท1*$»

ชุบfmน/*ะบบ

ข•ไrawmseii liwr■ น*'รบคุบ
ทๆ*ฬ»ส์พาน

การจัดการค่า D e m a n d C h a r g e

ภรfนีฬ ี่ 1

ก รท ไศ ่ 2

*
เทินเม*!นพf t นา« 1 0 0 kW ฬ!*นท้น 2 รัว เป็นเวรา 1
ชั่วโ่ มง

เทินมรน» fทท* 1 0 0 kW รัวท 1 เป็นเว*า 1 ชั่วโมง
พรํง*ากนํ๋นพ!j«เทินรัว่ที 1 น*ะ:เทินรัวที 2 เป็นเวรา 1
ชั่วโมง

พลังงานไฟฟ้า (kWh) = kW X ชั่วโมงการใช้งาน(h) (** อัตราค่าไฟ = ๓ บาท/kWh)
กรณีที่ ๑
พลังงานไฟฟ้า = (๑๐๐ kW + ๑๐๐ kW) X ๑ ชั่วโมง = ๒๐๐ kWh
กรณีที่ ๒
พลังงานไฟฟ้า = (๑๐๐ kW) X ๑ ชั่วโมง + (๑๐๐ kW) X ๑ ชั่วโมง = ๒๐๐ kWh
ทั้ง ๒ กรณีใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากัน
ค่า Demand Charge = kW X อัตราค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (** อัตราค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด = ๑๓๒.๙๓ บาท/
kW)

กรณท ๑
พลังไฟฟ้าสูงสุด = ๒๐๐ kw
ค่า

Demand Charge = ๒๐๐

kw X ๑๓๒.๙๓ บาท/kW

= ๒๖,๔๘๖ บาท

กรณีที่ ๒
พลังไฟฟ้าสูงสุด = ๑๐๐ kw

ค่า Demand Charge = ๑๐๐

kw X ๑๓๒.๙๓

บาท/kW = ๑๓,๒๙๓ บาท

**การบริหารจัดการเวลาการใช้งานโหลดไฟฟ้า สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย Demand Charge ได้
ป้จจัยที่มีผลกระทบ ต่อการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ
ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
- การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
- การติดตั้ง/การบำรุงรักษา
โหลดความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป
- อุปกรณ์, คน, วัสดุกรอบอาคาร
การใช้งาน
- ใช้งานผิดประเภทหรือไม,
- ปรับตั้งเกินความจำเป็นหรือไม,
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ฤดูกาล
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ

ทำความรู้จักกับด้ชนีพลังงาน
(Energy Efficiency Ratio)
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รัตส่วนการ?8
พรัง)ทน?นราศวร

การหาค ่า ภาระการพำฅวามพีนในฌึ้รงต้น
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BTU/H = (800 X Area (m2)) + Heat gain
ท่น fe w m » w u * f (าพ/บนิาพแนพ 3 6 « H 1 IM นิคน*พ)ท!ร้ท ทแร*ท
BTU/H = (800 X 35) + (5 * 1,450)

- 28,000 * 7 2®

= 35,250

แบบสรุป การเรีย นรู้ป ระจำวัน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิชา การบริหารงานบุคคลของ อปท.
วิทยากร อ.จิรพัฒน่ บุญเพ็ง (สน.บถ.) (เวลา ๐๙.๐0 - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนกลาง (รวมอำนาจ)
- กระทรวง
- ทบวง
- กรม
ส่วนภูมิภาค (แบ่งอำนาจ)
- จังหวัด
- อำเภอ
ส่วนท้องถิ่น (กระจายอำนาจ)
- อบจ.
- เทศบาล
- อบต.
- กทม.
-เมือ งพัท ยา

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๒
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ก.ถ.)
มีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(เป็นกรอบให้ ก.กลาง กำหนดมาตรฐาน'ทั่วไ'ป)

ตามมาตรา ๓0 และมาตรา ๓๓

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.. ก.ท.. ก.อบต.)
มีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๒๖ (เป็นกรอบให้ ก.จังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์)

ตามมาตรา ๑ ๖ , ๑๗, ๑๘, ๒๔,

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ.. ก.ท.จ.. ก.อบต.จังหวัด)
มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
จังหวัด ตามมาตรา ๑๓ , ๑๔

ก.ถ

สป.มท. (ส่ไนักงาน (1.0.)
ฟ้นแ0าทพุกไ')

ก.กลไง
(กง. กก. ท.อบต.)

น 1110 ไนน)

00. (สน.บถ.)
ฝไย(ลข!นก!'}
ท้0งรนงังหรด
(ก.ท.ง. n.OUR
ฟ้ไหรด)
ปรด 8บง. (ก.ง.ง.)
ฝ่ไยIdไทนุกไร

ก.จังหวัด
(ก ง.จ. กทง. ท.อบด.จังหวัด)
น เผก อปท

" .น;,I' M.I ill!'

-

ชไทชการฑ ้ก )ถิ่น

ร. บุ

เพื่อใช้บังคับภายใน

------------------บุ บุ-----------------------■------ ------

ข้ไ รไชกไรทก}ถิ่น

I

ข้ไ รไชทแท้ก รถิ่น

ประ๓ ทและระดับตำแหน่งข้ารา'ชการส่วนท้องถิ่น
แบ่งเป็น 4 ประ๓ ท

ประเภทและระดับตำแหน่งข้าราขการส่วนท้องถิ่น
ประเภทบริหารท้องถิ่น
ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่
เรียกซื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น มี ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง
ประ๓ ทอำนวยการท้องถิ่น
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน ระดับกอง ระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตำแหน่งระดับที่เรียกซื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น มี ๓ ระดับ คือ ระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง
ประเภทวิชาการ
ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น มี ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ประเภททั่วไป
ตำแหน่งที่ไมใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาการ ตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด มี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ชำนาญงาน และระดับอาวุโส

การกำห■นตโครงสรางฟวนราซการนเพะตำนหน่ง
ตามประนาหซ®ง ®ป».

—

.
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ทนราชการอนทอาจกำทนผไเ
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เสันทางความก้าวหน้า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การเปลี่ย นตำแหน่ง จาก ประเภททั่ว ไป เป็น ประ๓ ทวิช าการ
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ปา». 4 ปี
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การเปลี่ยนตำแหน่งเป็น ประนาทบริหารท้องถุน

แบบสรุป การเรีย นรู้ป ระจำวัน

4ปี

. 3ปี

วนท ๑๙ มนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
วิทยากร อ.เดชรัตน์ไตรโภค (เวลา ๑๓.๐0 - ๑๖.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้'รับ
ที่มือถือ ถ้า Internet เรา ไม่ค่อยวิ่ง ให้ทำการ เปีด เป็นโหมด AirPlane (โหมดเครื่องบิน) ที่มือถือ ให้กด
การตั้งค่า —► โหมดเครื่องบิน (Air Plane Mode) เปีดทิ้งไว้ ๑ นาที
ระบบ ปฏิบัติการ OS = Operating System
OS บนมือถือ (Smart Phoen) มือยู่ ๒ ระบบ
iPhone = ระบบ 0S ซื่อว่า iOS ตอนนี้ Version ๑๓ แล้ว บริษัท Apple
มือถือ ยี่ห้อ อื่น ที่ไมใช่ iPhone เช่น ซัมซุง , Huawei , VIVO , OPPO , Nokia เขาจะไม่มื OS เป็นของ
ตัวเอง มีบริษัท ใจดี ผลิต 0S ให้ฟรี ซื่อว่าบริษัท Google ซื่อว่า Android (แอนดรอย์) มือถือ ของ Google มี
จำหน่าย ใช้ยี่ห้อ ที่ซื่อว่า Google Pixel
ถ้าเป็น บน คอมพิวเตอร์ ก็ ต้อง มี 0S ซึ่ง มีซื่อที่ใช้คือใช้มาที่สุด คือ 0S ซื่อว่า Windows
บิจจุบัน รองรับ แค, Windows ๗ 1๘, ๑๐ เท่านั้นวิธี ตรวจสอบ ให้ คเกขวา ที่ My Computer (This PC) —*
Properties ดู Windows แท้ ด้านล่าง ขึ้น Windows is activ ated ^ iOS บนเครื่องคอมฯ ยี่ห้อ Apple ราคา
จะแพงมาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ที่รัฐบาล กำลังพิจารณาอยู่ คือ จะใช้ คอมฯ ในไทยเรา ใช้ 0S ซื่อว่า Linux
ช่วงนี้ รัฐบาล ให้ใช้ Fonts ที่พิมพ์เอกสารราชการ โดยเปลี่ยนจาก ตัวอักษร ซื่อว่า Angsana New 1 Angsana
UPC ให้เป็น TH Sarabun PSK ทั้งประเทศ เพราะ ถ้าเรายังใช้ Angsana อยู่ บริษัท Microsoft ผู้ผลิต
Windows จะฟ้องเรา
ต้องการดู ปริมาณ การใช้ Internet บนมือถือ ว่าเหลืออีก กี่ GB
กด ปุม โทรออก แล้ว กด รหัสเลข ตามในซีทที่ได้รับ (ฟรีทุกเครือข่าย) ยกเว้น ระบบ CAT เสีย
นาทีละ ๓ บาท
รBnรา5*สทบ ฝรผาก*การใ'ปงาน 3G , 4G แด่ท *!เดรทฟายฝ็ท สืซ
ร*!นย True (รานเสัท น , เติม เงิน ) กด * 9 0 0 # โน ร.non
ร*!นน DTAC รายเดิน น กด * 1 2 1 * 6 # โนร.ซซก
ร*!มน DTAC เติม เงิน กด * 1 0 1 * 1 # โท ร.0 0 ก
ร*!มน AIS รานเ๙ ทน กด * 1 2 1 * 2 2 # โน ร.Don
ร*!นม AIS เติม เงิน กด * 1 2 1 * 3 2 # โทร.ทซก
ร*!มน CAT กด *2 0 0 0 โนร.ซซก (แซมทามดากร*!นม๕ท'โน*!'ติ)

จะให้ โหลด App ลงมือถือ ขื่อว่า Google
iPhone เข้าที่ App Store
Android เข้าที่ Play store
ซ่องค้นหา ด้านบน พิมพ์คำว่า Google
โหลดเสร็จ ให้ทำการ หา App Google ที่มือถือเราว่าอยู่ตรงไหน จากนั้น แตะค้างไว้ ลากมาอยู่ ที่
หน้าจอ หลัก เพราะ เราจะใช้ App ตัวนี้ แทนการ พิมพ์ขื่อเว็ปไซด์แล้ว บนมือถือ
ให้แตะ เข้า App Google —> ตั้งค่าเสียงก่อน รับเสียงภาษาไทยของเรา
ด้านล่างขวา กด จุด ๓ จุด (เพิ่มเติม) -3- การตั้งค่า —» เสียง
หา ประเทศไทย กับ English (United State)
พอกลับ มาหน้าจอแรกแล้ว ให้ เพิ่มเสียงของมือถือ ที่หน้าจอ แตะ รูป ไมโครโฟน
แล้ว ก็ ลอง พูด คำว่า “หนังสือราขการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ลองพูด “อุณหภูมิขณะนี้”
ลองพูด “๑๙.๐๐ น. วันนี้ ฝนจะตกหรือไม่”
ลองพูด “๓๒๕บวก๔๑๘เท่ากับเท่าไหร่”
ลองพูด “รากที่สองของ ๖๒๕ เท่ากับ”
ลองพูด “๑ ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร”
ลองพูด “๑ นิ้วเท่ากับกี่เซนติเมตร”
ลองพูด “ปีมนํ้ามัน”
ลองพูด “ร้านขายยา”
ลองพูด “ร้านอาหาร”
ลองพูด “อาบอบนวด”
ลองพูด “นวดแผนโบราณ”
ลองพูด “ขอเส้นทางไปพิวเจอร์พาร์ครังสิต”
ลองพูด “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ”
ลองพูด “เทศบาลนครรังสิต”
ลองพูด “รวมเพลงไมโครเพราะ ๆ”
ลองพูด “คาราโอเกะ ซํ้าคือเรา นิตยา บุญสูงเนิน”
ลองพูด “รวมเพลงตด”
ที่มือถือเรา หลังเครือข่าย จะมี คำว่า ๔G = G ในที่นี้ คือ Generation เรากำลังใช้ มือถือ ยุคที่ ๔
๑G คือ Analog มือถือ อันใหญ่ ๆ มีคลื่น ๘๐๐ MHz , ๙๐๐ MHz
ใช้แค' โทร.ออก กับ รับสาย ส่ง SMS ไม,ได้เลย
เลยต้องมี Pager (๑๑๔๔)
๒G คือ Digital ใช้ โทร.ออก รับสาย ก็ได้ แล้วก็ส่ง SMS (Short Message Service) ได้ ไม,เกิน ๒๕๖
ตัวอักษร
รุ่นทตังทีสุดคือ Nokia ๓๓๑๐

๓G คือ Digital เพิ่ม การถ่ายรูป เปลี่ยนจากการกดปม เป็นแตะหน้าจอ ซึ่ง บริษัท ที่เริ่มทำก่อนคือ บริษัท
Apple ผู้ผลิต iPhone , อีกบริษัทคือ ซัมซุง
๔ธ คือ Digital เพิ่ม ความเร็วในการส่ง เซ่น คลิปวีดีโอ , Live สด
ปี ๒๔๖๓ จะมี ๔G เพิ่ม ความเร็วในการส่ง หนังเป็นเรื่อง ๆ หนัง ๑ เรื่อง ความจุ ๔ GB ส่งได้ภายใน ๑๔
วินาที ถ้ามี ๔0 เข้ามาใช้เต็มรูปแบบ มือถือของท่าน ต้องเปลี่ยนใหม่
วิธีการ ดูเนื้อที่เหลือ บนมือถือ
iPhone กด การตั้งค่า —* ทั่วไป —» เกี่ยวกับ —» ลงมา จด เนื้อที่ทั้งหมด กับ เนื้อที่เหลือ
Android กด การตั้งค่าเหมือนกัน แต่ตัวย่อย ไม่เหมือนกัน
RAM และ พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล
พื้นที่จัดเก็บ
เนื้อที่จัดเก็บ
การตั้งค่าเพิ่มเติม
การจัดการอุปกรณ์เพิ่มเติม
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ หรือ การดูแลอุปกรณ์ (อันนี้ ของ ซัมซุงจ๊ะ)
การจัดการทั่วไป
ที่เก็บข้อมูล (Huawei 1 Oppo)
มือถือ ความจุ ๖๔ GB (๑ GB ค่าเท่ากับ ๑,๐๐๐ ล้านตัวอักษร)
มือถือ ความจุ ๑๖ GB (๑๖,๐๐๐ ล้านตัวอักษร)
เหลือ สมมติ เหลือ เนื้อที่ ๔๐๐ MB (๔๐๐ ล้านตัวอักษร) เหลือ ๒ GB (๒,๐๐๐ ล้านตัวอักษร)
มือถือ ควรจะมืความจุ ตั้งแต่ ๖๔ GB ขึ้นไป
ความจุ จะมืหน่วยวัดเป็น GB (Giga Byte)
๑ ตัวอักษร ของ มนุษย์ เรียกว่า ๑ = Byte (ใบที)
๑ KB (Kilo Byte) มีค่า เท่ากับ ๑,๐๒๔ Byte
๑ MB (Mega Byte) มืค่า เท่ากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ (๑ ล้าน ตัวอักษร)
๑ GB (Giga Byte) มีค่า เท่ากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑ พัน ล้าน ตัวอักษร)
๑ TB (Tera Byte) มืค่า เท่ากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑ ล้าน ล้าน ตัวอักษร)
๑ PB (Petra Byte) มืค่า เท่ากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑ พัน ล้าน ล้าน ตัวอักษร)
สมัยนี้มือถือเราควร จะมื ความจุ สัก ๖๔ GB
พอเราทราบ เนื้อที่ ทั้งหมด กับ เนื้อที่ว่างแล้ว
ให้ลอง กด การตั้งค่าเหมือนเดิม แล้วลองหาคำสั่ง ที่ขอ ดู ว่า App ต่าง ๆ กินเนื้อที่ในเครื่องเท่าไหร่
สรุป ว่า App LINE กินเนื้อที่ เยอะที่สุด
iPhone —► กด การตั้งค่า — > ทั่วไป — > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone

Android —> กด การตังค่า

แอฟพลิเคซั่น (App)

วิธีการ ล้าง ข้อมูล ใน App LINE ที่ ค้างในเครื่อง แล้ว ไม่ได้ใช้เลย... (๓ เดือน ท0าทีนึง)
แยก ๒ ระบบ (OS)
ใช้ iPhone
เช้า App Line —» กดปม บ้าน (หน้าหลัก)
ด้านบน กดรูป เพืเอง (ตั้งค่า)
ลงมาที่ คำว่า “แซท”
ลงมาด้านล่างสุด เลือก คำว่า “ลบข้อมูล”
รอนาน.... มาก
พอ คำนวณ เสร็จ
ให้ เก ดังนี้
เก แคซ ซึ่ง มีอยู่แล้ว
เก คำว่า “รูป” ซึ่ง รูป ตรงนี้ จะเป็น รูป ที่ หมดอายุ ไม่เกี่ยวกับ อัลบั้มรูป
เก คำว่า “ข้อความเสียง” การโทร. Line มันกินเนื้อที่ในเครื่อง
เก คำว่า “ไฟล์” คือ ไฟล์ ที่ หมดอายุ ไม่สามารถโหลดได้แล้ว
ให้ เก ๔ ตัว ยกเว้น ด้านล่าง สุด ห้าม เก คือ คำว่า “ประวัติการแซท” ห้าม เก
จากนั้น ด้านล่าง กดแถบ “ลบข้อมูล...” รอนาน
ใช้ Android
ให้เช้า Play Store 1 Google Play
ซ่องค้นหา ด้านบน พิมพ์ App ขื่อ Lite ๔ Line
ลงเสร็จ กด เปิด (ระบบคำนวณ ว่า Line กินเท่าไหร่)
ตรงนี้ ถ้า เนื้อที่เหลือน้อย กดปม ถังขยะ ลบข้อมูล
(จะเป็นการ ลบ ประวัติการ แซท ๗ วันก่อนหน้าทิ้ง)
อัลบั้มรูป กับ โน๊ต ไม่เกี่ยว ยังอยู่เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้น ถ้า เนื้อที่เหลือเยอะ ไม่ต้อง ลบ
เสร็จแล้ว ลอง เซ็ค เนื้อที่เหลือ ดู
iPhone อย่าลืม เช้าไปตั้ง การล็อค จอ เป็น ๓๐ วินาที หรือ ๑ นาที คืน
๒ วิธี นี้ให้'ทำ ๒ เดือนครั้งก็พอ...
เราจะ ทำการ ตรวจสอบ App LINE ว่า เป็น Version ใหม่หรือยัง
iPhone ให้ กด App Store
Android ให้ กด Play Store
จากนั้น ในซ่อง ค้นหา พิมพ์ App LINE ทำการ อัฟเดท
ลอง ลง App ต่อ'ไปนี้
Line Camera — > ใช้ตกแต่งรูปถ่าย เซ่น 'ฬาสติ๊กเกอร์

Google —» ค้นหาเว็ป ด้วยเสียง หรือ ค้นหาคำตอบต่าง ๆ ได้
Google แผนที่ (Google Map) —> นำทาง (ควรจะทำการ Update ก่อนขับรถ)
Google แปลภาษา —> แอฟ ใช้ แปลภาษา หรือ ใช้ กล้อง แปลเอกสารได้
Ling วัดที่ดิน — > ใช้ สำหรับ วัดระยะ ออกมาเป็น ไร่ งาน ตารางวา
Radabot —» ตรวจสอบ ว่า ช้างหน้า มี กล้อง จับความเร็วตำรวจไหม
ด่าน —> เวลา เราอยากรู้ว่า ช้างหน้ามีการตั้งด่านอะไรให้ดูจาก App นี้
เทคนิคการใช้ App LINE
ถ้าต้องการ สอบถามคำถาม ถึงวิทยากร ในไลน์กลุ่ม ให้ใช้ (ฐ) ตามด้วยซื่อ ID Line <คำถาม>
ถ้าต้องการให้ไลน์กลุ่มไหน อยู่ช้างบนสุด ให้ เลือก “ปิกหมุด”
เวลาเราอยู่ในไลน์กลุ่ม แล้วเจอ ลิงค์ (Link) หรือ เอกสาร สำคัญ แล้วเราอยาก Save ไว้
โดย ทำการ Keep (ให้แตะเอกสารนั้นค้างไว้ 1 เลือก คำว่า Keep) ไม่เปลืองในมือถือ
สมมติ วิทยากร ส่งโปรแกรม AirPlayer (ส่งหน้าจอ มือถือ iPhone) ขึ้นจอคอมๆ
เวลาส่ง ต้องทำการ Zip File ให้เป็น นามสกุล .RAR
เนื้อที่ของ Keep ให้ความจุ ๑ GB
เวลาดู Keep —■» ด้านล่าง กดปม “หน้าหลัก” —> บนสุด ที่ ซื่อไลน์เรา ขวามือ กด Keep
ถ้าจะส่ง ที่เรา Keep ไว้ ให้ คนอื่นต่อ ให้เข้าใน ไลน์กลุ่มก่อน แล้ว กด + ด้านล่าง —> Keep
เวลา ส่งรูป ใน'ไลน์กลุ่ม ถ้าส่งในห้อง แซท จะเปลืองเนื้อที่มาก เซ่น ๘๘๙KB แปลว่า เปลือง
๘๘๙,๐๐๐ ตัวอักษร เพราะฉะนั้น ไม่ควรส่งรูป ในห้องกลาง (ห้องแซท)
ให้ ไปทำการ สร้าง เป็น อัลบั้มแทน เพราะ อัลบั้ม จะไม่ได้ไข้ เนื้อที่ บนมือถือ
แต่จะขึ้นไปเก็บ บน Sever ของ App LINE แทน
ใน ๑ อัลบั้ม สามารถ เก็บรูปภาพได้ ๑,๐๐๐ รูป โดยไม่เปลืองในมือถือ
สร้างได้ ๑๐๐ อัลบั้ม ใน ๑ ไลน์กลุ่ม
แสดงว่า ใน'ไลน์กลุ่ม จะเก็บรูปภาพ โดยไม่เปลือง ถึง ๑๐๐ X ๑,๐๐๐ = ๑๐๐,๐๐๐ รูป
ส่วน คลิป วิดีโอ ล้าจะใส่ในใลน์กลุ่ม ให้ ไปเก็บ เป็นโน้ต
ใน ๑ โน้ต เก็บ คลิปวิดีโอได้ ๒๐ คลิป สร้างได้ ๑๐๐ โน้ต จะเกบ คลิป ๒,๐๐๐ คลิป
เพราะฉะนั้น เราจะเอาช้อดีนี้ มาสร้าง ไลน์กลุ่มเราเอง โดย'ไม,เชิญ'ไครเลย เพื่อ เอาไว้เก็บรูป จากมือถือ
เราขึ้นไปเก็บ บน'ไลน์เดี่ยวเรา
เราจะไดทเกบ รูป ๑๐๐ X ๑,๐๐๐ = ๑๐๐,๐๐๐ รูป
มทเกบ คลิป วดีโอ ๑๐๐ X ๒๐ = ๒,๐๐๐ คลืป

ความละเอียดรูป ในการ เก็บ ถ้า เรา อยากได้ ความละเอียดสูงสุด ต้อง เข้าไปตั้งค่า
วิธี ตั้งค่า ความละเอียด
เข้า App Line
กด รูป ที่ ๑ (หน้าหลัก)
ด้า นบนรูป เพิอง “ตั้งค่า” —► รูปภาพ & วีดีโอ —> ความละเอียด
เลือก ความละเอียดสูง
ต่อไป ให้สร้าง ใลน์กลุ่ม ขึ้นมาใหม่
วิธีสร้าง เข้าที่ “หน้าหลัก” —» บนขวา กด เพิ่มเพื่อน —► เลือก “สร้างกลุ่มใหม่"
—» เครื่องถามว่าต้องการเชิญเพื่อนในไลน์หรือไม่ให้กด “ต่อไป”
เพราะ เราจะไม่เชิญใครเลย
แตะ ดาว เพื่อให้เป็นรายการโปรด
ตรงนี้ เราก็จะได้ ไลน์กลุ่ม ขึ้นมาใหม่ โดยไม่ต้องเชิญใครเลย
เราก็จะมีที่เก็บรูป ได้ถึง ๑๐๐ อัลบั้ม ๆ ละ ๑,๐๐๐ รูป รวม ๑๐๐,๐๐๐ รูป
คลืป วิดีโอ ให้ สร้าง เป็น โน้ต ได้ ๑๐๐ โน้ต ๆ ละ ๒๐ คลิป วิดีโอ เท่ากับเราจะมืทีเก็บได้ถึง ๒,๐๐๐
วิดีโอ
วิธี นำรูป จาก มือถือเรา โปเก็บ ใน ห้องเก็บรูปบน LINE
ด้านล่าง กด อัลบั้ม —» บวก —» เลือกรูป (สามารถ เลือกพร้อมกันได้ สูงสุด ๓๐๐ รูป)
ตั้งซื่อ อัลบั้ม ด้านบน กด สร้างอัลบั้ม
ถ้าต้องการ จะเพิ่มรูป ในอัลบั้มแรก
ให้ กด ที่รูป ในอัลบั้มแรกก่อน —> ด้านล่าง กด บวก —> เลือกรูป — > เพิ่ม
ต้องการ นำ คลิป วิดีโอ จากมือถือ ขึ้นไปเก็บ ที่เก็บรูปเรา
เข้าที่เก็บรูปเรา —► ด้านล่าง กด คำว่า “โน้ต” —+ กดปม บวก — > “โพสต์”
เลือกคลิป'วิดีโอ ได้สูงสุด ๒๐ คลิป เลือกเสร็จ ด้านบน กด “โพสต์”
ตรงนี้ ต้องระวัง เพราะ เมื่อโพสต์คลิปวิดีโอ App LINE จะไปแจ้ง ที่ ไทมไลน์
เพราะฉะนั้น เราจะต้อง ไป ปิด “ไทมืไลน์”
ด้านล่าง กด “หน้าหลัก” —» ด้านบน กด รูปเพืเอง “ตั้งค่า” —»
ลงมาที่คำว่า “ไทม!ลน์”
บรรทัดที่สอง ที่คำว่า “แชร์กับเพื่อนใหม่” ให้กด ปิด
บรรทัดแรก ที่คำว่า “การแชร์โพส” ให้ เข้าไป ปิด “ไม,แชร์โพส” ทุกคน
เราสามารถ ให้ App LINE ถอด เอกสารที่เป็นตัวพิมพ์ดีด ออกมาเป็นตัวพิมพ์เลย เราจะได้ไม,ต้องพิมพ์งาน
ขั้นตอน ให้เรา วางเอกสาร ที่ต้องการ แล้วเข้า App กล้อง ถ่ายรูปไว้ก่อน
เทคนิค ควรจะ ถ่าย แนวตั้ง ตรง ๆ เท่านั้น (อย่าถ่ายเอียง)
ต่อไป เข้า App LINE —» ด้านล่าง กด “หน้าหลัก” — > เข้า ที่เก็บรูปเรา

กด ด้านล่าง “แซท” —► ส่งรูป เอกสารที่เราถ่ายเข้ามา
แตะที่รูป ๑ ครั้ง —> ด้านบน กด รูป ตัว T (ถ้ามีคำถาม กด อนุญาต)
รอสักครู่ ได้ตัวพิมพ์แล้ว ด้านล่าง กด คำว่า “แชร์”
กด ปม ส่ง — > ดูทั้งหมด
*** ตรงนี้ แปลเป็น ภาษาอังกฤษ ด้านล่าง ลูกโลก “แปล...”
ถ้าต้องการ นำ ตัวพิมพ์ที่ถอดได้ มาใส่ในคอมพิวเตอร์ บน โปรแกรม Word
เราก็ต้อง ต่อ โปรแกรม LINE บน คอมพิวเตอร์ก่อน เชื่อม กับ เอ Line ของมือถือ
จากนั้น ก็ หา ห้อง ที่เก็บรูปเรา
ทำการ คัดลอก มาใส่ใน Word

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อวิชา การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง
วิทยากร อ.ซัซวาลย์ สังฃดิษฐ์ (สตง)(เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ใต้'รับ
โครงสร้าง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

๑. บททั่วไป
๒. การมีส่วนร่วมของภาคประซาขน
๓. คณะกรรมการ
๔. องค์กรสนับสุนนดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
๖. การจัดซื้อจัดจ้าง
๗. งานจ้างที่ปรึกษา
๘. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
๙. การทำสัญญา
๑๐.การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๑๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
๑๒.การทิ้งงาน
๑๓.การบริหารพัสดุ
๑๔.การอุทธรณ์
๑๕.บทกำหนดโทษ
“การจัด ข้อจัด จ้าง” การดำเนินการเพื่อให้ได้มาเพื่อพัสดุ ม ี๕ วิธี
๑. การซื้อ
๒. การจ้าง
๓. การเข่า
๔. การแลกเปลี่ยน
๕. นิติกรรมอื่นๆ

๑.

๒.
๓.

๔.
๔.
๖.
๗.

“การบริหารพัสดุ” ประกอบด้วย
การเก็บพัสดุ
การบันทึกพัสดุ
การเบิกจ่ายพัสดุ
การยืมพัสดุ
การตรวจสอบพัสดุ
การบำรุงรักษาพัสดุ
การจำหน่ายพัสดุ

ราคากลาง ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัด
จ้างได้จริงตามลำดับดังต่อไปนี้
๑ ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๒ ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของกรมบัญชีกลาง
๓ ราคามาตรฐานของสังคมสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่น
๔ สืบราคาจากท้องตลาด
๔ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง หลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ
๖ ราคาตามหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ
หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประกอบด้วย
๑ ความคุ้มค่า
๒ ความโปร่งใส
๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔ การตรวจสอบได้
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๑ ห้ามกำหนดใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนื่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๒ เว้นแต่มียี่ห้อเดียวหรือต้องใช้อะไรของยี่ห้อใดให้ระบุยอดนั้นได้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี ๓ วิธี
๑ วิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป
๒ วิธีดัดเลือก
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ วิธีคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ดังนี้
๑ ใช้วิธีประกาศเชิญขวนทั่วไปแล้วไม,มีผู้ยี่นช้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
๒ วัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับช้อนหรือต้องผลิตก่อสร้างหรือ ให้ ซื้อให้เกิดการ
๓ มีความจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม,อาจคาดการณ!ด้
๔ ลักษณะของการใช้งาน หรือมีช้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุ
๔ ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดำเนินการโดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศ
๖ ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปีดเป็นความลับของทางราชการ

๗ งานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็น ต้องตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อนถึงจะทำการซ่อมได้
๘ กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปและวิธีการเลือกแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิตจำหน่ายหรือให้บริการทั่วไปมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๓ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือ
ตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศแต่ไม,มีพัสดุที่จะใช้ทดแทนได้ปีมีความ
จำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยทางธรรมชาติภัยพิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก่อให้เกิดความล่าช้า
๔ เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒<£๖๓
หัวข้อวิชา การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒<£๖๐
วิทยากร อ.ลือชัย อ่อนลื (เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.0๐ น.)
ความรู้ที่'โต้'รับ
โครงสร้าง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
๑๖.บททั่วไป
๑๗. การมีส่วนร่วมของภาคประซาซน
๑๘.คณะกรรมการ
๑๙.องค์กรสนับสุนนดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๐.การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
๒๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
๒๒.งานจ้างที่ปรึกษา
๒๓.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
๒๔.การทำสัญญา
๒๔. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒๖.การประเมินผลการปฏิบีตงานของผู้ประกอบการ
๒๗.การทิ้งงาน
๒๘.การบริหารพัสดุ
๒๙.การอุทธรณ์
๓๐.บทกำหนดโทษ
“การจัด ข้อจัด จ้าง” การดำเนินการเพื่อใหัได้มาเพี่อพัสดุ มี ๔ วิธี
๖. การซื้อ
๗. การจ้าง
๘. การเข่า
๙. การแลกเปลี่ยน
๑๐.นิติกรรมอื่นๆ

“การบริหารพัสดุ” ประกอบด้วย
๘. การเก็บพัสดุ
๙. การบันทึกพัสดุ
๑๐.การเบิกจ่ายพัสดุ
๑๑.การยืมพัสดุ
๑๒.การตรวจสอบพัสดุ
๑๓.การบำรุงรักษาพัสดุ
๑๔.การจำหน่ายพัสดุ
ราคากลาง ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัด
จ้างได้จริงตามลำดับดังต่อไปนี้
๑ ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๒ ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของกรมบัญชีกลาง
๓ ราคามาตรฐานของสังคมสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่น
๔ สืบราคาจากท้องตลาด
๔ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง หลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ
๖ ราคาตามหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ
หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประกอบด้วย
๑ ความคุ้มค่า
๒ ความโปร่งใส
๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔ การตรวจสอบได้
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๑ ห้ามกำหนดใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๒ เว้นแต่มียี่ห้อเดียวหรือต้องใช้อะไรของยี่ห้อใดให้ระบุยอดนั้นได้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี ๓ วิธี
๑ วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
๒ วิธีคัดเลือก
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ วิธีคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ดังนี้
๑ ใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
๒ วัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตก่อสร้างหรือ ให้ ซื้อให้เกิดการ
๓ มีความจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
๔ ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุ
๕ ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดำเนินการโดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศ
๖ ใช้ในราซการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปีดเป็นความลับของทางราซการ

๗ งานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็น ต้องตรวจให้ทราบความขำรุดเสียหายก่อนถึงจะทำการซ่อมได้
๘ กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปและวิธีการเสือกแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิตจำหน่ายหรือให้บริการทั่วไปมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนื่งไม่เกิน
วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๓ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือ
ตัวแทนผู้ให้บริการโดยซอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศแต่ไม่มีพัสดุที่จะใซ้ทดแทนได้ปีมีความ
จำเป็นต้องใฃ้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยทางธรรมซาติภัยพิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเสือกก่อให้เกิดความล่าข้า
๔ เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕(๖๓
หัวข้อวิชา ศิลปะการพูดและการพัฒ นาบุคคลิกภาพในโอกาสต่างๆ
วิทยากร อ.มะลิวัลย์ บุษบงค์ (เวลา ๐๙.0๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ความรู้ที่'โต้'รับ
บุคลิกภาพ
๑ บุคลิกภาพนั้นสำคัญไฉน
๒ การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
๓ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
- ศิลปะในการแต่งกาย
- มารยาทในสังคม
- ๓ มารยาทในการรับประทานอาหาร
ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี
๑ เป็นที่ยอมรับของสังคม
๒ สง่างามน่านับถือและประทับใจต่อผู้พบเห็น
๓ เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง
๔ เพิ่มโอกาสในความสำเร็จในการติดต่อและการประสานงาน
๕ ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดี
๖ องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
๑ รูปลักษณ์ภายนอกเข่นรูปร่างการแต่งกายกิริยาท่าทาง
๒ ภูมิปีญญาดีสื่อสารความหมายดี
๓ อุปนิสัยความฉลาดทางอารมณ์
๔ มารยาททางสังคม
๑ รูปลักษณ์ภายนอก รูปลักษณ์ภายนอกเป็นประการแรก ที่ปรากฏแก่สายตาผู้พบเห็น การแต่ง
กายที่ดูน่าเชื่อถือสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับตำแหน่งวัยและสถานการณ์จะช่วยเพิ่มโอกาสของความสำเร็จใน
การทำงานมากขึ้น
๒ ภูมิปิญญาดีสื่อความหมายดี ต้องมีความเฉลียวฉลาดมีความคิด เริ่มสร้างสรรค์สื่งที่เป็น
ประโยชน์แก,องค์กรได้ มีความสามารถในการพูดการโต้ตอบที่ดีมีความฉลาดแหลมคมในการสนทนาและต้องมี
ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพูด ดังนั้นจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ จะได้ทันสมัยและใช้
ภาษาพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓ บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา ต้องเป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความกล้าหาญใน
การเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิรับฟ้งความ
คิดเห็นของผู้อื่นมีศิลปะในการสื่อสาร รู้จักซมเชยพูดจาโน้มน้าวจูงใจคนเป็น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานได้สำเร็จ
ตามเป๋าหมายที่เราวางไว้
๔ มารยาททางสังคม ต้องเรียนรู้มารยาทต่างๆทางสังคม และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพราะนอกจากจะได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปแล้วยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง
และองค์กรที่สังกัดอยู่ด้วย
แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
๑ บุคลิกภาพภายใน
๒ บุคลิกภาพภายนอก
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
๑ ดูแลรักษารูปร่าง
๒ ดูแลรักษาสุขภาพ
๓ ดูแลจัดแต่งทรงผมให้เหมาะกับตนเอง
๔ การแต่งหน้า
ศิลปะการแต่งกาย การรู้จักแต่งกายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เพราะบ่งบอกว่า
คุณไดให้เกียรติตัวเองไหมคุณให้เกียรติสถานที่ที่คุณไปไหนและคุณให้เกียรติองค์กรหรือหน่วยงานที่คุณสังกัดอยู่แค,
ไหน
หลัก ๓ ส ในการแต่งกาย
๑ ส สุภาพเรียบร้อยความเหมาะสมกับกาลเทศะยุคสมัยนิยมและให้ถูกกับสถานที่เหมาะกับ
สถานภาพและบทบาท
- ควรคำนึงถึงรูปแบบของงานและสถานที่ที่จะไป
- เลือกแบบสีลายให้เหมาะกับรูปร่างและวัย
- คำนึงถึงธรรมชาติและความพอดีของเครื่องประดับ
- คำนึงถึงความกลมกลืน
๒ ส สะอาด ตั้งแต่เส้นผมจนถึงเล็บเท้าต้องได้รับความเอาใจใส่อยู่เสมอ ต้องสะอาดทั้งกายและ
เครื่องแต่งกาย
- ผม
- เล็บ
- กลิ่นปากและกลิ่นตัว
- เสื้อผ้า
- ถุงเท้ารองเท้า
๓ ส สวยงาม การแต่งกายที่สวยงามทำให้หน้ามองเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น
- สวยงามด้วยสีสันของเสื้อผ้า
- สวยงามด้วยแบบหรือ แพทเทิร์น

สวยงามด้วยเครื่องประดับตกแต่งเล็กๆน้อยๆ
การเลือกเสื้อผ้าให้รับกับเรือนร่างไม่หลวมหรือครับจนเกินไป

แบบสรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๖๓
หัวข้อวิชา รัฐบาลดิจิตอล
วิทยากร อ.ดร.ปริซ เฉลิมวัฒน่ (เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
ความรู้ที่'ได้'รับ
Thailand ๔.๐ หมายถึง หมายถึงเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ๆและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซี่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพขึ้น
ประหยัดขึ้น คุ้มค่าขึ้น เป็นต้น
นโยบายด้านไอทีของภาครัฐที่สำคัญ คือแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีเป้าหมายดังนี้
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก
๒. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม
๓. พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิตอล
๔. ปฏิรูปภาครัฐ
แผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีดิจิตอล
๓. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
๔. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล พัฒนากำลังคนให้พร้อมก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
วิสัยทัศน์สกู่ ารพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ใน ๓ ปีช้างหน้าภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการดำเนินงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประซาขนเป็นศูนย์กลาง
และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไต้อย่างแท้จริง
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิตอล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ลงรับการพิสูจน์รัฐบาลดิจิตอล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของประซาซน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประขาซน

การวิเคราะห์ป ีญ หาการปฏิบ ัต ิงานในหน้าที่

บทน่า
เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล
ตามหัวเมือง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ต่อมาเมื่อมีการตราพระราขบัญ ญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ แล้ว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศเมื่อ
วันที ๗ ธันวาคม ๒๔๗๘ (ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ หน้า ๑๖๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๘) และ
มีการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.
๒๕๔๒ (ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลบีจจุบัน)
เทศบาลนครนครปฐม มีพื้นที่ในความรับผิดขอบในขณะจัดตั้งประมาณ ๕.๒๘ ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล
บีจจุบันเทศบาลนครนครปฐม มีพื้นที่ ๑๙.๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ
๑๒,๔๐๖.๒๕ ไร่ (ตามพระราฃกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ.๒๕๓๔ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๒๑๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔) ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ
หมู่บ้านและตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม คือ
๑. ตำบลพระปฐมเจดีย์
(ทั้งตำบล พื้นที่เขตเทศบาลเดิม ๕.๒๘ ตารางกิโลเมตร)
๒. ตำบลนครปฐม
หมู่ที่ ๕ ๗ ๘ ๙
๓. ตำบลปอพลับ
หมู ่ ที ๑ ๓ ๔ ๕ ๘ ๙
๔. ตำบลพระประโทน
หมู ่ ที ร1 ๒ ๔ ๖ ๗ ๘ ๙
๕. ตำบลห้วยจรเข้
หมู ่ ที ๑ ๒ ๔ ๖ ๗
๖. ตำบลสนามจันทร์
หมู ่ ที 01๒๓๖
๗. ตำบลบางแขม
หมู ่ ที่ ๙
๘. ตำบลลำพยา
หมู ่ ที ร1 ๒๓
๙. ตำบลหนองปากโลง
หมู ่ ที่ ๕
(หมู่บ้านที่ขีดเส้นใต้ คือ หมู่บ้านที่เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมู่)
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตำบลนครปฐม และตำบลปอพลับ
ตำบลพระประโทน และตำบลธรรมศาลา
ตำบลห้วยจรเข้ และตำบลสนามจันทร์ และตำบลบางแขม (ม.๙)
ตำบลลำพยฎ และตำบลหนองปากโลง

ขอบเขตการปฏิบ ัต ิงานสำนัก การช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาบการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวมรวมประวัติ ติดตาม ควบคมการง]ภิบัติงาบเครื่องจักรกลแลร

-2ยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์. อะไหล่ นํ้ามันเชื้อเพลิง และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ งานธุรการ
๑.๒ งานการเงินและบัญชี
๑.๓ งานควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน
๑.๔ งานแผนงานและงบประมาณ
๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ ปฏิบัติงาบใน
หน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
๒.๑.๑ งานวิศวกรรมโยธา ๑
๒.๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา ๒
๒.๑.๓ งานสถาบิตยกรรม
๒.๒ ฝ่ายควบคุมอาคาร
๒.๒.๑ งานขออนุญาตและควบคุมอาคาร
๒.๒.๒ งานจัดทำและควบคุมผังเมือง
๓ ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค
๓.๑.๑ งานสาธารณูปโภค
๓.๑.๒ งานสวนสาธารณะ
๓.๑.๓ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
๓.๑.๔ งานศูนย์เครื่องจักรกล
สถานที่ท ่องเที่ยวสำคัณ ู
วัด พระปฐมเจดีย์
ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม เบินพระสถูป
เจดีย์ที่มีฃนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครปฐมได้ใช้พระปฐม
เจดีย์เบินตราประจำจังหวัด พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในบิจจุบันนี้เบินองค์ที่
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ โดยโปรดเกล้าฯให้สร้าง
ครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเบินเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอควํ่าและมียอด
ปรางค์อยู่ข้างบน สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนด้นพุทธศตวรรษที่ ๔
เนื่องจากรูปร่างชองเจดีย์แบบโอควํ่า มีลักษณะคล้ายกับสาญจีเจดีย์ในอินเดียซึ่งสร้างสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
การก่อสร้างเจดีย์ครอบองค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ รวมเวลาก่อสร้าง ๑๗ ปี พระ
เจดีย์องค์ใหม่มีลักษณะเบินเจดีย์ทรงกลม รูประฆังควํ่าแบบลังกา มีความสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ ๓ เส้น ๑ คืบ
๑๐ นิ้ว (หรือประมาณ ๑๒๐.๕ เมตร) ฐานวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๑๗ วา ๓ ศอก (หรือประมาณ ๒๓๓ เมตร)
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามมากขึ้น และ
ถือว่าวัดพระปฐมเจดีย์เบินวัดประจำรัชกาลที่ ๖ พระปฐมเจดีย์ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ประมาณเดือน
พฤศจิกายนของทุกปีจะมีงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

-3ความเชื่อและวิธีการบูชา การนมัสการพระปฐมเจดีย์ถือเป็นสิริมงคลและได้อานิงส์อย่างมาก เนื่องจากเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ขาวนครปฐมเชื่อว่าพระร่วงโรจนฤทธี้นั้นมีความ
ศักดี้สิทธิ้ยิ่งนัก หากใครอธิษฐานขอพรสิ่งใดก็มักจะได้รับสิ่งนั้นสมดังปรารถนาในทุกประการ
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๒ ดํ่า ถึงวันแรม ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ (ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน) รวม ๙ วัน ๙ คืน นอกจากนี้ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ยังมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้
พระร่วงโรจนฤทธี้ เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือหน้าองค์
พระปฐมเจดีย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยได้พระเศียร พระหัตถ์ และพระบาท มาจากเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ช่างทำรูปบีนขึ้ผึ้งปฏิสังขรณ์ให้บริบูรณ์เต็มองค์ ทำพิธีหล่อที่วัดพระเฃตุพนฯ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๖ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในซุ้มวิหารด้านทิศเหนือตรงกับบันไดใหญ่ และพระราชทานนามว่า “พระ
ร่วงโรจนถุทธี้ ศริอินทราทิตย์ ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธราฃปูชนืยบพิตร” และที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่บรรจุ
พระบรมจัฐิฃองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ ตั้งอยู่บริเวณชั้นลดด้านทิศตะวันออกตรงข้ามพระอุโบสถ ภายในเก็บวัตถุโบราณที่ขุด
พบได้จากสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดนครปฐมทั้งสมัยบ้านเขียง สมัยทวารวดี เซ่น พระพุทธรูป หินบดยา ลูกประคำ
ดินเผา กำไลข้อมือ เงินโบราณ ฯลฯ และยังเป็นที่เก็บหีบศพของย่าเหลและโต๊ะหมู่บูชาซึ่งใข้ในพิธีศพของย่าเห
ลซึ่งเป็นสุนัขที่รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดปรานมากและถูกคนลอบยิงตาย พระองค์ทรงเสียพระทัยมาก โปรดฯให้สร้าง
อนุสาวรีย์ไว้อาลัย พิพิธภัณฑ์เปีดให้เข้าซมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.0๐-๑๖.๓๐ น. (ปิดช่วงเวลา ๑๒.๐๐๑๓.๐๐)

บทบาท
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องกำกับแนะน่า
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานด้าน
ช่างไฟฟ้าที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ป้ญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการปฏิบ ัต ิก าร
๑ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล
บำรุงรักษา และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานภายในและภายนอก
๒ ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำทะเบียน และการเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา ประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๓ ควบคุมตรวจสอบ การปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกำหนด
๔ เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใข้ในการปฏิบัติงาน ให้มืจำนวนเพียงพอ
และพร้อมต่อการใช้งาน
๕ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับจัดทำแผนงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้มืสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ ต่อผู้บังคับบัญชา

-4๖ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรลุเปาหมาย
ด้านการกำกับ ดูแ ล
๑ ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ข่วยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้างาน เพื่อให้
การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเปาหมายที่กำหนด
๒ วางแผน ประเมินผล ให้คำแนะนำและแกํไฃปีญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการบริการ
๑ ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิขาการ ตอบปญหาและผึเกอบรมเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความชำนาญด้านงานช่างไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจ
๒ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน
ช่างไฟฟ้า
และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ หมายถึง การทำงานที่เน้นกระบวนการ (Process) ให้บรรลุเปาหมายหรือมีประสิทธิภาพทั้งที่เป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยขั้นตอน ๔ ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทำงาน การ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทำงาน
การวิเคราะห์งาน คือ การศึกษา การรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของงานได้ถูกต้องว่าต้องทำ
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง
การวางแผนในการทำงาน คือ การกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานไว้
ล่วงหน้าอย่างขัดเจน และสามารถระบุป้ญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
การปฏิบัติงาน คือ การลงมือทำงานตามแนวทาง ขั้นตอน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ใน
แผนการทำงานทุกขั้นตอนและเต็มความสามารถ
การประเมิน ผลการทำงาน คือ การตรวจสอบผลการทำงานและตัดสินว่าผลงานที่ได้ตรงตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
หลักการ รูป แบบและวิธ ีการ ที่ได้น ำมาใช้ในการปฏิบ ัติงานในหน้าที่
จากหัวข้อกระบวนการทำงานเริ่มจากกการวิเคราะห์งาน ทำความเข้าใจกับงานให้ซัดเจนจึงสามารถนำมา
วางแผน กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อปองกันความผิดพลาด
เมื่อทำงานเสร็จทุกครั้งต้องประเมินผลงานที่ได้ว่ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ตรงตาม
เปาหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หากมีปิญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการทำงานก็สามารถหาแนวทางแก้ปีญหาได้
พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป
หรือเพื่อจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเสนอต,อผู้ที่เกี่ยวข้อง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเกิดจากการวางแผนงานที่ดี
การวางแผนการทำงานจึงมีความ
จำเป็นสำหรับงานทุกอย่างทั้งงานส่วนตัวและงานส่วนรวม เพราะการวางแผนการทำงานเป็นการกำหนดขั้นตอน
และวิธีการทำงานไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติจริงซึ่งการวางแผนการทำงานมี ๒ ลักษณะ คือ

-5๑ แผนการทำงานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการวางแผนการทำงานเอาไวIนใจได้โดยไม่ต้องเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพราะมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มักเป็นงานบ้านหรืองานส่วนตัวที่ต้องทำเป็น
ประจำสมํ่าเสมอหรือทำทุกวัน
๒ แผนการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นแผนการทำงานที่ต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เนื่องจากเป็นงานที่คิดขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ป้ญหา หรือต้องการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต้องการที่จะผลิตสิ่ง
ใหม่ ขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ในรูปของโครงการและโครงงาน โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความผิดพลาด
และยังทำให้ผู้เกี่ยวซ้องไต้ทราบถึงภาระงานทั้งหมดที่ต้องทำ
ก่อให้เกิดผลดีในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถทำงานแทนกันไต้ สำหรับ
ความแตกต่างระหว่างโครงการกับโครงงาน คือโครงการจะมีวัตถุประสงค์กว่างและครอบคลุมในหลายประเด็น
ส่วนโครงงานจะมีวัตถุประสงค์แคบหรือเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการศึกษาหาคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง แต่ทั้งโครงงานและโครงการต้องกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ขัดเจน
การวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการทำงานของโครงการและโครงงานสามารถเขียนอยู่ในรูป
ของแผนที่การทำงาน ตารางการทำงาน และปฏิทินปฏิบัติงาน ภาระงานที่ต้องทำเป็นขั้นตอนไต้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑ แผนที่การทำงาน (Process Mapping) เป็นการแสดงให้เห็นแนวทางและขั้นตอนในการทำงานแบบ
ง่ายๆ ว่าต้องทำงานอะไรบ้าง ทำอะไรก่อน-หลัง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาเท่าใด แต่ไม่ระบุผู้รับผิดขอบ
๒ แผนภูมิการทำงาน (Gantt Chart) เป็นการแสดงให้เห็นแนวทางและขั้นตอนในการทำงานว่าทำอะไร
ก่อน-หลัง หรือทำพร้อมกัน โดยกำหนดกรอบเวลากว้างๆ ว่าทำเมื่อไร และใช้เวลาเท่าใด แต่ไม่ระบุผู้รับผิดขอบ
๓ ปฏิทินปฏิบัติงาน (Time Schedule and Time Table) เป็นการแสดงขั้นตอนในการทำงานอย่าง
ขัดเจนว่าทำอะไรก่อน-หลัง หรือทำพร้อมกัน โดยกำหนดเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด พร้อมระบุผู้รับผิดขอบและ
งบประมาณที่ใซ้ในแต่ละขั้นตอน เป็นการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การเขียนปฏิทินการ
ปฏิบัติงานผู้ทำโครงงานหรือโครงงานจะต้องมีข้อมูลจากการวิเคราะห์งานที่ละเอียดและขัดเจน
สำหรับหลักการสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาในการวางแผนกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการและ
โครงงานมีดังนี้
๑ ศึกษาข้อมูลของงานที่มีให้ครบถ้วน ตั้งแต่ลักษณะของงาน วิธีการทำ วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณที่
ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้าเป็นโครงการหรือโครงงานที่ต้องใช้งบประมาณ)
๒ การกำหนดระยะเวลาในการทำงานและงบประมาณที่ใช้ ต้องเกิดจากข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ไต้ศึกษามา
ข้อมูลต้องทันสมัยและเป็นป้จจุบัน
๓ การกำหนดผู้รับผิดขอบงานในแต่ละต้านหรือแต่ละขั้นตอนต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมในเรื่องความขยัน ความอดทน และความรับผิดขอบเป็นสำคัญ
๔ หากเป็นงาน โครงการ หรือโครงงาที่ทำเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องระบุผู้รับผิดขอบในแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
๕ ให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดใต้รับรู้แผนการทำงาน เพื่อจะไต้หาผู้ทำงานแทนเมื่อเกิดป้ญหาหรือ
อุปสรรคที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่สามารถทำไต้
๖ ขั้นตอนการทำงานบางอย่างอาจทำไปพร้อมกัน หรือรวบรัดขั้นตอนไต้โดยงานไม่เสียหาย จะช่วย
ประหยัดเวลาในการทำงาน
การวางแผนการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงมือทำงาน จะทำให้มองเห็นภาพรวบของงานทั้งหมด
ซึ่งอาจจะนำไปสู่การลดขั้นตอนในการทำงานลงไต้ ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และประหยัดงบประมาณ
โดยคุณภาพของงานไม่ลดลง ซึ่งหมายถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

-6ผลงานหรืองานที่เกิดขึ้น ที่ปรากฏต่อสายตาประซาขนอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา จนถึงบริเวณหอนาฬิกาทางเข้าเมืองนครปฐม
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากเทศบาลนครนครปฐม ได้รับการร้องเรียนจากประขาซนผู้สัญจรใข้เส้นทางถนนเทคา ตั้งแต่
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จนถึงบริเวณหอนาฬิกาทางเข้าเมือง เนื่องจากไฟแสงสว่าง
ที่อยู่ริมถนนทั้งสองข้างทางและที่อยู่บริเวณเกาะกลางถนน มืหลอดไฟชำรุดเป็นช่วงๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การ,ขับ ขี่ยวดยานพาหนะ ที่มืผลต่อระบบสายตาของผู้ฃับฃี่เนื่องจากต้องปรับสภาพสายตาและแสงสว่างบน
ท้องถนนไม่เพียงพอต่อการขับขี่ยวดยานพาหนะซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อีกทั้งโคมไฟเดิมเป็น
หลอดโซเดียม ซึ่ง ทำให้เกิด การสิ้น เปลือ งพลัง งาน สิ้น เปลือ งกระแสไฟฟ้า เกิน ความจำเป็น จึง มืค วาม
จำเป็นต้องจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อเกิดประโยชน์ทางด้านความประหยัดและความปลอดภัย
ของประซาซน
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทคาตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จนถึงบริเวณหอนาฬิกาทางเข้าเมืองนครปฐม จำนวน ๑๕๕ ขุด ให้มืระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง มี
แสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในการสัญจรของประซาซนผู้ใข้ทาง
๒.๒ เพื่อนำเทคโนโลยีการใซ้หลอดไฟซนิดหลอด LED ในการให้ความสว่างและประหยัดพลังงาน
ภาพประกอบการปฏิบ ัติงาน
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เรอง รายงานผลโครงการผีกอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๒ (ระเบียบใหม่)”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑. เรื่องเดิม
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัต ิให้ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการผีกอบรมหลักิสูตร “วธีป ฏิบ ัต ิต ามระเบียบว่าด้วยการเบิก ค่าใฃ้จ่ายในการ
บริห ารงานของอปท. พ .ศ๒๕๖๒(ระเบียบใหม่)” ระหว่า งวัน ที่๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ณโรงแรมเลิศธานี
อำเภอเมืองฯ จั๋งหวดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๕ ราย บัน (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. ข้อเท็จจริง
จ่าโทหญิงปาณิสรา เทพาธิป ตำแหน่ง นัก ทรัพ ยากรบุค คล ปฏิบ ัต ิก าร พร้อมด้วยคณะ
ผู้เข้าร่วมอบรม ได้สรุปสาระสำคัญและรายงานผลการเข้ารับการผีกอบรมในหลักหลักสูตรดังกล่าว เกี่ย วกับ วิธ ี
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
ราฃการ โดยจะนำความรู้ ความเข้าใจมาเพิ่มเติมทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยฃน้

สูงสุด

๓.ข้อ พิจ ารณา

เพื่อให้การรายงานผลการผีเกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑.นำรายงานผลการผีก อบรมลงเว็บ ไซต์ข อง อบจ.สุพ รรณบุรี (เอกสาร/รายงาน : KM)
เพื่อให้บุคคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาข้อมูลและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒. ติดตามและประเมินผลหลังการผีกอบรม ทุก ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร.งานของอปท, พ,ศ,. ๒๕๖!a .(ระเบียบใหม่)ฯ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องเดิม
ตามที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สุพ รรณบุร ี ได้อ นุม ัต ิใ ห้ข ้า พเจ้า จ่า อากาศโทหญ ิง
ปาณิสรา เทพาธิป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วม
'ฝึก อบรม ได้เ ข้า ร่ว ม โครงการฝึก อบรมหลัก สูต ร “วิธ ีป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บว่า ด้ว ยการเบิก ค่า ใช้จ ่า ย
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระเบียบใหม่) หลัก การนำอัต ราของกระทรวงการคลัง มาใช้ก ับ
การเบิก จ่า ยค่า ใช้ส อย ๒๓ รายการของ อปท. พร้อมศึกษาประเด็นที่ อปท. มักถูกทักท้วงเรียกเงิน คืน จาก
หน่วยตรวจสอบกรณี การเบิก จ่า ยเงิน ต่า งๆ” ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเลิศธานี
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราฃการ และข้าราฃการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพ รรณบุร ี จำนวน ๑๕ ราย เดิน ทางไปราชการเพื่อ เข้า ร่ว มโครงการฝึก อบรมฯกับ มหาวิท ยาลัย
ราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น
ข้อเท็จจริง
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯทั้ง ๑๕ ราย ได้แก่
๑.นายเธียรินทร์ บีทมนิ'รันดร์กุล (รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี)
๒.นายวัชรพงษ์ อนันต์วรบีญญา (นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ)
๓.นางธีราพร เพิ่มพูนทรัพย์ (นางสุพัตรา จตุรพิธพรพิเศษ)
๔.นางสุพัตรา จตุรพิธพรพิเศษ (นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)
๕.นายกิตติ อํ่าเกิด (หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๖.นางสาวดวงกมล สังข์วรรณะ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ)
๗.นางสาวกนกรัตน์ ดวงแก้ว (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
๘.นางสาวพณิดา โตยะบุตร (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
๙.นางสาวเนตรนภา แก้วมีศรี (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน)
๑๐.นายสมโภช ทองสุก (ผู้อำนวนการกองช่าง)
๑๑.นายอมรชัย ศรัทธาพันธ์ (นายช่างโยธา ชำนาญงาน)
๑๒.นางสาวจิราภา ชุนแก้ว (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)
๑๓.จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ (หัวหน้าฝ่ายบีองกันละบรรเทาสาธารณภัย)
๑๔.นางสาวราตรี เมืองวงษ์ (นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ)
๑๕.จ่าอากาศโทหญิงปาณีสรา เทพาธิป (นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ)
ได้สรุปสาระสำคัญและรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
กฎหมายที่จำเป็นดังนี้
การบริหาร...

การบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการใข้เงินของท้องถิ่น
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
๒. ระเบียบและหนังสือสั่งการ
๓. การใฃ้ดุลพินิจ ต้องจำเป็น ประหยัด และเหมาะลม
๔. การใช้จ่ายงบประมาณ หลักความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๕. ประโยชน์สูงสุด ประโยขน์สาธารณะ แก่ประซาขน ในท้องถิ่นโดยรวม
๖. โปร่งใส ตรวจสอบไต้ มีเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
๑. กฎหมายจัดตั้ง
๑.๑ พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ กฎกระทรวง
๑.๒ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
๑.๓ พ.ร.บ. สภาตำบล และ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗
๒. กฎหมายถ่ายโอนภารกิจ
๒.๑ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๒ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ อบจ. ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
๓. กฎหมายอื่น
๓.๑ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖
๓.๒ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๓ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๔ พ.ร.บ. บีองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ฯลฯ
อำนาจหน้า ที่ต าม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่ อปท.
พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยขน์ฃองประซาขน ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และ'ทางระบายนํ้า
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริมการผึเก และการประกอบอาชีพ
๗. การพาณิขย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐ .การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนขรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิบีณญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒.การปรับปรุงแหล่งขุมซนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔.การส่งเสริมกีฬา
๑๕.การส่งเสริมประขาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประขาซน

-๓ ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของน้านเมือง
๑๘.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
๑๙ .การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถาน
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใข้ประโยชน์จากปาใม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมฃาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒๔.การผังเมือง
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘.การควบคุมอาคาร
๒๙. การบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการบีองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
๓๑.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยขน์ฃองประซาซนในห้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครบีองกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๓ อำนาจหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ห้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ห้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่
- สั่งการ ควบคุม และกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และ อปพร.ในสังกัด
- สนับสุนนการดำเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ
- สนับสนุนศูนย์ อปพร. ข้างเคียง ในการบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เบ็เนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพิ่มเติมได้เหมาะสม
- จัด ให้ อปพร.เข้า มามีส ่ว นร่ว มในรูป ของ คณะกรรมการประสานงานศูน ย์ อปพร.
โดยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ให้เปีนไปตามที่ศูนย์ อปพร.กลาง
กำหนดให้ศูนย์ อปพร.เทศบาล และ อบต. จัด ตั้ง ฝ่ายต่า ง ๆ โดยแต่ง ตั้ง เจ้าหน้าที่ป ระจำศูน ย์ หรือ อปพร.
เป็นหัวหน้าฝ่าย ๑ คน และรองหัวหน้าฝ่าย ๒ คนโดยแต่ละฝ่ายให้มี อปพร.ตามความเหมาะสม
- พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขน้า พ.ศ.๒๔๓๔
- พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๔๓๔
- พ.ร.บ. บีองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๔๔๐ ฯลฯ
อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๔๔๒ ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อประโยฃน์ฃอง
ประขาซน ในห้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
๓๒. การจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่น
๓๓.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
๓๔.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
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๓๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๓๖.การสาธารณูปการ
๓๗.การส่งเสริมการผัก และการประกอบอาชีพ
๓๘. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๓๙. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔๐.การจัดการศึกษา
๔๑.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนซรา และผู้ด้อยโอกาส
๔๒.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี กูมิปิญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๔๓. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๔๔. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๔๔.การส่งเสริมกีฬา
๔๖.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประซาชน
๔๗.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๔๘.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยชองบ้านเมือง
๔๙.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนาเสีย
๔๐.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๔๑.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๔๒. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๔๓. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๔๔.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถาน
๔๔.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔๖.การผังเมือง
๔๗. การชนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๔๘. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๔๙.การควบคุมอาคาร
๖๐.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖๑.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
๖๒.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๓ อำนาจหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่
- สั่งการ ควบคุม และกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และ อปพร.ในสังกัด
- สนับสุนนการดำเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- สนับสนุนศูนย์ อปพร. ข้างเคียง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพิ่มเติมได้เหมาะสม
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- จัด ให้ อปพร.เข้า มามีส ่ว นร่ว มในรูป ของ คณะกรรมการประสานงานศูน ย์ อปพร.
โดยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร.กลาง
กำหนดให้ศูนย์ อปพร.เทศบาล และ อบต. จัด ตั้ง ฝ่ายต่า ง ๆ โดยแต่ง ตั้ง เจ้าหน้าที่ป ระจำศูน ย์ หรือ อปพร.
เป็นหัวหน้าฝ่าย ๑ คน และรองหัวหน้าฝ่าย ๒ คนโดยแต่ละฝ่ายให้มี อปพร.ตามความเหมาะสม
ระเบียบ มท. ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยค่า วัส ดุเครื่อ งแต่ง กายของเจ้าหน้า ที่ท ้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างของ อปท. ผู้ที่ อปท. สั่งให้ไป
ปฏินัติงาน ตามหน้าที่ให้ อปท
ประโยชน์ที่ได้รับจากการแกอบรม
จากการฬิกอบรมหลักสูตร “วิธีป ฏิบ ัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริห ารงาน
ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระเบียบใหม่) หลักการนำอัตราของกระทรวงการคลังมาใช้กับการเบิกจ่ายค่าใช้ส อย
๒๓ รายการของ อปท.ฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกตไข้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
แนวทางในการนำความรู้ท ัก ษะที่ไ ด้ร ับ จากการัฮ กอบรมครั้ง นี้ไปปรับ ใช้ให้เกิด ประโยชน์
แก่หน่วยงาน
- สามารถนำความรู้ค วามเข้า ใจที่ถ ูก ต้อ ง มาเพิ่ม เติม ทัก ษะในการปฏิบ ัต ิง าน นำความรู้
เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการทำงานให้เกิดผลลัมฤทธี้ที่มีประสิทธิภาพ
- มีท ัศ นคติท ี่ด ีต ่อ การทำงานร่ว มกับ ผู้อ ื่น และมีเ ครือ ข่า ยส้ม พัน ธภาพในการติด ต่อ
ประสานงานระหว่างกันในอนาคตมากยิ่งขึ้น
ข้อเลนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จ่าอากาศโทหญิง
(ปาณิสรา เทพาซิป)
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

