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รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

**************************************************** 
ผู้เข้าประชุม          

1. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย   
     2. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    

3. นางสาวเสริมศิริ  กําเหนิดดิษฐ  หัวหน้าสํานักปลัด 
     4. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อํานวยการกองช่าง  

5. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อํานวยการกองคลัง     
6. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

(รก.หัวหน้าฝุายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
     7. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป)  
     8. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝุายนโยบายและแผนฯ  
     9. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาชํานาญงาน(รก.หน.ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร)    

10. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน       
11. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

      12. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรชํานาญงาน            
13. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
14. นายอารย  ทองปลื้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
15. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

     16. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           
     17. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
      18. นางศิริเนตร  ขําสําอาง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

19. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
20. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
21. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ      
22. นางสาวกัญญา  เล็กบํารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
23. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
24. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
25. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
            //26.นางสาว... 
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     26. นางสาวบงกช  ขําเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
27. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
28. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   
29. นางสาวนราทิพย์ ปุุมเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
30. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
31. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    
32. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
33. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                   
34. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 
35. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างสํารวจ  
36. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
37. นายสุชาติ  พระนิมิต  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   

     38. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
39. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
40. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา        
41. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างสํารวจ       
42. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟูา      
43. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                 

     44. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
     45. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       

46. นายชัยณรงค์  เมฆขยาย  พนักงานประจํารถดับเพลิง 
47. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป     
48. นายวรวิทย์  เล้าฐานะเจริญ  คนงานทั่วไป    
49. นางขนิษฐา  ขําทวี   คนงานทั่วไป      
50. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป    
51. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป            
52. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป  
53. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
54. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจํารถกู้ชีพ)EMTB  
55. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจํารถกู้ชีพ)EMTB    
56. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
57. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

     58. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจํารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  
                 //59.นายพีรยุทธ... 



๓ 

 

     59. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจํารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
60. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
61. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจํารถบรรทุกขยะ      
62. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจํารถบรรทุกขยะ      
63. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจํารถบรรทุกขยะ         
64. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจํารถเตาเผาขยะ       
65. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจํารถเตาเผาขยะ      
66. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจํารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)   
67. นายสุริยัน  สวัสดิมงคล  พนักงานวิทยุ    
68. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจํารถเตาเผาขยะ  
69. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจํารถเตาเผาขยะ         

     70. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    
71. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       
72. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก  
73. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ไม่เข้าประชุม  

     1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 

     3. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
4. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ     (ออกพ้ืนที่) 
5. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝุายบัญชี   (ตรวจเอกสารกับ สตง.) 
6. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝุายการเงิน  (ตรวจเอกสารกับ สตง.) 
7. นายหาญชัย  สินสะอาด  นายช่างโยธาชํานาญงาน(รก.หน.ฝุายงานก่อสร้าง) (ลาปุวย) 
8. นายกิตติ   ศรีกําเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (ออกพ้ืนที่) 
9. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   (ไปราชการ) 
10. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (รับขึ้นทะเบียน สว.) 

     11. นางสาวปราณี  รอดดํารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   (ออกพ้ืนที่) 
     12. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ลากิจ) 
     13. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง      (ออกพ้ืนที่) 

14. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   (ออกพ้ืนที่) 
     15. นายคํารณ  จันทร์แจง  คนงานประจํารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  (ออกพ้ืนที่) 

16. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจํารถเตาเผาขยะ  (ลา) 
             //เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามที่เราได้ตกลง

ร่วมกันไว้ว่าก่อนเริ่มการประชุม จะให้แต่ละสํานัก/กอง ได้นําเสนอองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และ
ฝุายนิติกรจะนํากฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์มีถ่ายทอดให้ฟัง จึงขอเชิญชี้แจงครับ 

นิติกร -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ สําหรับวันนี้ผมมีข้อกฎหมายที่คิดว่า
เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับทราบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการ เกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัวในการขึ้นศาลต่างๆ และเป็นการย้ําเตือนว่าก่อนจะกระทําการใดๆให้วิเคราะห์ให้รอบคอบก่อนที่
จะดําเนินการ จึงขอยกตัวอย่างโดยการสมมุติเรื่องราวและตัวละคร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นจึงขอ
จําแนกเป็น 2 เหตุการณ์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความผิดแต่ละกรณี ดังนี้ครับ 

   กรณีแรก นายปฺอก (นามสมมุติ) ตําแหน่ง นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ได้รับ
  คําสั่งแต่งตั้งให้ลงพื้นทีใ่นเขตท่ีรับผิดชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีเกิดเหตุอุทกภัยให้แก่ประชาชน 
  ได้ดําเนินการเปิดฝาท่อและใช้ไม้ผูกผ้าสีแดงปักไว้บริเวณดังกล่าว แต่แล้วเกิดเหตุมีเด็กเสียชีวิตเนื่องจาก
  รู้เท่าไม่ถึงการณ์พลัดตกลงน้ําไป 
   กรณทีี่ 2 นายหนู (นามสมมุติ) ตําแหน่ง  นายช่างโยธาชํานาญงาน ได้รับคําสั่งมอบหมายภารกิจ
  เช่นเดียวกัน ได้ดําเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว แต่ระหว่างทางกลับบ้านนั้นได้พบเห็นว่า
  บริเวณจุดเกิดเหตุได้รับผลกระทบจากน้ํา ด้วยที่มีเจตนาที่ดีจึงได้ดําเนินการเปิดฝาท่อและใช้ไม้ผูกผ้ าสี
  แดงปักไว้บริเวณดังกล่าว แต่แล้วเกิดเหตุมีเด็กเสียชีวิตเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์พลัดตกลงน้ําไปเช่นกัน  
   ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ ถือว่ามีความผิด แต่จําแนกความผิดเป็นกรณีไป ซึ่งตามกฎหมายแบ่งคดีเป็น 3 
  ประเภท ได้แก่ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง ผมจะขออธิบายความหมายของแต่ละคดีโดยสรุปสั้นๆครับ 
   คดีอาญาและการด าเนินคดีอาญา 
                  กฎหมายอาญา   คือ กฎหมายที่รวมเอาลักษณะความผิดต่าง ๆ และกําหนดบทลงโทษมาบัญญัติ
  ขึ้น ด้วยมีจุดประสงค์จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนต่อ
  สังคม หรือคนส่วนใหญ่ของประเทศถือว่าเป็นความผิดทางอาญาหากปล่อยให้มีการแก้แค้นกันเองหรือ 
  ปล่อยให้ผู้กระทําผิดแล้วไม่มีการลงโทษจะทําให้มีการกระทําความผิดทางอาญามากขึ้นสังคมก็จะขาด 
  ความสงบสุข 
                       ความรับผิดในทางอาญาหรือการกระทําความผิดทางอาญาซึ่งจะเกิดผลร้ายทําให้ถูกลงโทษ
  นอกจากจะต้องเป็นการกระทําที่มีกฎหมายบัญญัติว่า เป็นความผิดแล้วผู้กระทําผิดยังต้องทําไปด้วย 
  เจตนาด้วย ยกเว้นการกระทําบางชนิดที่มีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่า แม้กระทําโดยไม่เจตนา หรือกระทํา 
  โดยประมาทก็ต้องรับผิด  
                  ความผิดต่อแผ่นดิน คือ ความผิดในทางอาญาในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่นอกจากจะมีผลต่อตัวผู้รับ 
  ผลร้ายแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคมเสียหายอีกด้วย และยอมความไม่ได้  
                  ความผิดต่อส่วนตัว คือ ความผิดในทางอาญาซึ่งไม่ได้มีผลร้ายกระทบต่อสังคมโดยตรง หากตัว 
  ผู้รับผลร้ายไม่ติดใจเอาความแล้ว รัฐก็ไม่อาจยื่นมือเข้าไปดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดได้และถึงแม้ จะได้ 
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  ดําเนินคดีไปบ้างแล้ว เมื่อตัวผู้เสียหายพอใจยุติคดีเพียงใดก็ย่อมทําได้ด้วยการถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟูอง 
  หรือยอมความได้ 
     ความผิดทางอาญา  มีหลักสําคัญคือ  
       • การกระทํานั้นต้องมีกฎหมายกําหนดไว้ชัดแจ้ง  
           • โทษที่ลงต้องเป็นโทษที่กฎหมายกําหนดไว้  
         • กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลัง 
   คดีแพ่ง คือคดีท่ีฟูองเพ่ือเรียกเงินระหว่างกัน เช่น คดีกู้ยืมเงิน คดีผิดสัญญา คดีเช่าทรัพย์ คดีตั๋ว
  เงิน คดีจํานอง คดีซื้อขาย คดีมรดก เป็นต้น เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝุาย ที่มีการทํา
  ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับการโต้แย้งสิทธิ จะฟูองร้องอีกฝุายที่ทําการโต้แย้งสิทธิ 
  หรือทําผิดสัญญา 
   การฟูองร้องคดีแพ่ง ต้องมีการจ้างทนายความเพ่ือฟูองร้อง ต้องมีการเสียค่าขึ้นศาล ค่าส่งหมาย
  ให้ฝุายตรงข้าม เพ่ือให้ทราบถึงการฟูองร้องนั้น ค่าคําร้อง และอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ซึ่ง
  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะมีการรวบรวมไว้ และเม่ือชนะคดีแล้ว ศาลจะพิพากษาให้จําเลยใช้เงิน 
  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น แทนโจทก์ และเมื่อชนะคดีโจทก์ก็ต้องนํายึดทรัพย์สินของจําเลย (ถ้ามี) เพ่ือนํา
  ออกขายทอดตลาด และนําเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชําระหนี้คืนให้แก่โจทก์ 
   คดีปกครอง คือ คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
  เอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางการปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง และเป็นคดีใน
  เรื่องดังต่อไปนี้ 
   1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางการปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ คําสั่ง หรือ
  การกระทําอ่ืนใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีผู้ฟูองคดีเห็นว่าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่ออก
  ใบอนุญาตก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีผู้ฟูองคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษทาง
  วินัยโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น 
   2. คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
  กําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เช่น กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่
  ไม่ตรวจตรา และออกคําสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนที่ก่อสร้าง หรือต่อเติมไม่ได้รับอนุญาต กรณีเจ้า
  พนักงานที่ดินดําเนินการออกโฉนดที่ดินล่าช้าเกินสมควร เป็นต้น 
   3. คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดชอบอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อํานาจล่าช้าเกินสมควร เช่น การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกคําสั่ง
  เพิกถอนโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทําให้ผู้ฟูองคดีได้รับเสียหาย และผู้ฟูองคดีเรียกค่าเสียหาย
  ดังกล่าว หรือการฟูองเรียกค่าทดแทนการเวนคืน หรือการรอนสิทธิจากการวางท่อประปา หรือ 
  เสาไฟฟูาแรงสูงเป็นต้น 
   4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชน ก่อสร้างถนน 
  อาคารเรียน หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานตามสัญญาสัมปทานทําไม้ปุาชายเลน หรือ
  สัญญาที่หน่วยงานทางปกครองทํากับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อเป็นต้น 
   5. คดีท่ีมกีฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าของรัฐต้องฟูองคดีต่อศาลเพ่ือบังคับ
  ให้บุคคลกระทําการหรือละเว้นการกระทํา เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางน้ําฟูองคดีต่อศาล
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  ปกครอง เพ่ือมีคําสั่งให้เอกชนรื้อถอนสะพาน หรือบ้านที่ปลูกรุกล้ําแม่น้ํา กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นฟูอง
  คดีต่อศาลปกครองเพ่ือมีคําสั่งให้จับกุม และกักขังบุคคล ซึ่งไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ เป็นต้น 
   6. คดีท่ีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง เช่น กรณีที่ฟูองขอให้เพิกถอนคําชี้
  ขาด หรือบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เป็นต้น 
  การฟูองคดีปกครอง 
   การฟ้องคดีปกครอง สามารถดําเนินการได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 
  หรือ อาจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถือหลักว่าให้กระทําได้โดยง่าย ไม่มีข้อยุ่งยาก ทั้งยังไม่ต้องบังคับให้ต้องมี
  ทนายความในการฟูองคดี แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการฟูองคดีปกครองสามารถดําเนินการได้โดยง่าย จึง
  ได้มีการกําหนดเงื่อนไขบางประการเอาไว้ในการฟูองคดีเพ่ือไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งและฟูองคดีอย่างพร่ํา
  เพรื่อ หรือฟูองคดีโดยไม่มีเหตุ อันเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถูกฟูองและเป็นภาระต่อ
  ศาลปกครอง จึงได้กําหนดเงื่อนไขไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
   1. ผู้ฟ้องคดี ต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดย
  มิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของทางราชการ หรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้ง
  เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดให้ฟูองต่อศาลปกครอง 
   2. ระยะเวลาการฟ้องคดี ต้องฟูองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งโดยหลัก คือ ภายใน 
  90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี หรือภายใน 1 ปี ในกรณีที่ฟูองคดีเกี่ยวกับการ
  กระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของทางราชการ หรือในกรณีที่ฟูองคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
   3. ค าฟ้อง ไม่มีแบบฟอร์มบังคับโดยเฉพาะ เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องมี
  เนื้อหาสาระให้เข้าใจได้ว่าเป็นคําฟูอง ซึ่งประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของผู้ฟูองคดีและของหน่วยงานที่เป็น
  เหตุแห่งการฟูองคดี การกระทําท่ีเป็นเหตุแห่งการฟูองคดี พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร คํา
  ขอว่าประสงค์จะให้ศาลสั่งอย่างไรเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของตน และต้องลงลายมือชื่อของผู้
  ฟูองคด ี
   4. การขอให้มีการแก้ไขเยียวยาในเบื้องต้นก่อนน าเรื่องมาฟ้องศาลปกครอง หากในเรื่องที่จะ
  ฟูองคดีนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้องดําเนินการอย่างใดเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้นเสียก่อน 
  ผู้ฟูองคดีก็ต้องดําเนินการเช่นนั้นให้เสร็จสิ้นแล้วจึงจะมีสิทธิมาฟูองคดีต่อศาลได้ 
  การยื่นคําฟูอง 
   ผู้ฟูองคดีสามารถยื่นคําฟูองได้ 2 วิธี ได้แก่ 
  1. ยื่นคําฟูองด้วยตนเองที่ศาลปกครองที่ตนมีภูมิลําเนาหรือที่มูลคดีเกิด 
  2. ส่งคําฟูองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
   ซึ่งจากเรื่องราวที่สมมุติข้างต้นนั้น ในกรณีของนายปฺอก ถือเป็นความผิดทั้งทางอาญาและทาง
  แพ่ง ในทางอาญาต้องขึ้นศาลจังหวัดเพราะมีบุคคลถึงแก่ความตาย ในทางแพ่งถือว่าผิดเพราะประมาท
  ต้องขึ้นศาลปกครอง 
   กรณีนายหนู ดําเนินการนอกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ถือว่าใช้อํานาจในเรื่องส่วนตัวโดยไม่มีคําสั่งตาม
  กฎหมายและเกิดเหตุทําให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย ถือว่ามีความผิดทางอาญาและถือว่าละเมิดอํานาจ
  หน้าที่ของรัฐ ต้องขึ้นศาลปกครอง 
   ผมหวังว่าเรื่องสมมุติข้างต้นนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนํากฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 
                 //รองนคร... 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


๗ 

 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมมีคําถามว่า หากชาวบ้านขับรถชนหลักไฟ
   แดง ถือว่ามีความผิดอย่างไรครับ 
นิติกร -ถือว่ามีความผิดครับ ฐานประมาททําให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย หน่วยงานหรือองค์กรสามารถฟูองร้อง
 ได้ครับ เช่นเดียวกับการทําคันสะดุดและไม่มีปูายแจ้งก่อนถึงจุดคันสะดุด หากประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเกิด
 อุบัติเหตุ ประชาชนสามารถฟูองร้องหน่วยงานได้เช่นกันครับ  
รองนคร ศรีสุทานันท์ -หากเป็นกรณีเกิดอุทกภัยแล้วชาวบ้านขุดร่องน้ําข้างถนนที่หน่วยงานก่อสร้างไว้ จะมีความผิด

หรือไม่ครับ 
นิติกร -ต้องดูเป็นกรณีครับ หากสามารถบรรเทาสาธารณภัยได้ในทันที สามารถทําได้ครับ แต่ต้องแจ้งหรือ

รายงานเหตุความจําเป็นให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ทราบก่อนครับ และหลังดําเนินการจะต้องมีหลักฐานว่า 
การกระทําดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนครับ 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -หากเป็นกรณีชาวบ้านปลูกพืชผลทางการเกษตรในเขตพ้ืนที่ที่หน่วยงานต้องสร้างถนนหรือเดิน
ท่อประปา หน่วยงานสามารถรื้อถอนหรือดําเนินการก่อสร้างได้หรือไม่ครับ 

นิติกร -สําหรับกรณีนี้ผู้ปลูกถือว่าผิด แต่หากหน่วยงานไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปล่อยปะละเลยให้ดําเนินการมาเป็น
ระยะเวลาที่นานจะต้องดําเนินการเจรจาให้รื้อถอนพืชผลนั้นๆ โดยการชี้แจงถึงความผิดฐานดําเดินการใน
พ้ืนที่ของทางราชการ และกําหนดระยะเวลาให้ผู้ปลูกได้ดําเนินการสักระยะหนึ่ง แต่หากถึงกําหนด
ระยะเวลาแล้ว ผู้ปลูกยังไม่ดําเนินการใดๆ หน่วยงานสามารถรื้อถอนและดําเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ได้ในทันทีครับ 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -ผมขอสอบถามเกี่ยวกับคดีที่เป็นความผิดทางอาญา เช่น คดีข่มขืน อนาจาร ลักทรัพย์ สามารถ
ยอมความได้หรือไม่ครับ 

นิติกร -กรณีคดีข่มขืน หากเป็นผู้ใหญ่สามารถยอมความได้ครับ แต่ถ้าเป็นเด็กหรือเยาวชนจะต้องดําเนินคดีตาม
กระบวนการทางกฎหมาย ยอมความไม่ได้ ถึงแม้ตัวเด็กเองจะยินยอมก็ตาม แต่หากเป็นกรณีลวนลาม
หรืออนาจาร สามารถยอมความได้ 

 -กรณีคดีลักทรัพย์ เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ เพราะถือว่าเจตนากระทําความผิด และหากทําให้ผู้อ่ืนถึงแก่
ชีวิตโทษจะยิ่งหนักขึ้นครับ 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -ขอขอบคุณ นิติกร ที่ได้ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในวันนี้มากครับ ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์มากที่จะนํามาใช้ในการปฏิบัติงานราชการครับ 

  -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่ผมจะขอเริ่มการประชุมครับ 
ที่ประชมุ -รับทราบ 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ท่านายก 

อบต. ได้มอบหมายให้ผมชี้แจงนโยบายให้ทีประชุมได้รับทราบ และวันนี้ผมขอสรุปนโยบายและเปูาหมาย
การปฏิบัติราชการ  รอบประเมิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑  เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามประกาศดังนี้ เพ่ือให้
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อยเป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  แผนพัฒนา 

                //องค์การ.... 



๘ 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ และเปูาหมายที่  วางไว้ 
อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  
และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย  พ.ศ.๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน) ลงวันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๕๙ ประกอบกับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย ลงวันที่ ๑  
ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงก าหนดนโยบายและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบประเมินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์  ดังนี้ 

   ๑. บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ  ตามเปูาหมาย
 ที่วางไว้  และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ(LPA) และส่งเสริมการ
 ใช้ดิจิทัล  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม เกิด
 ความพึงพอใจต่อระบบบริการ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
   2. บริหารและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
 และเปูาหมาย และบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ 
   ๓. เร่งรัดช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับการบริการที่
 รวดเร็วมากขึ้น 
   ๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามสายงาน  เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  ให้มี
 ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
   ๕. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน   
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีโอกาสที่เท่า
 เทียมกันเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถเป็นพลังการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม 
   ๗. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ 
   ๘. พัฒนาและจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เพ่ิมขึ้น โดยใช้ระบบแผนที่ภาษีและ
 ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายละเอียดประกอบ นโยบายและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ   
รอบประเมิน ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  2๕๖๒) 
 

   ๑. ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- พ.ศ.๒๕๖๔) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นแนวทาง
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามอํานาจหน้าที่ 
   ๒. ให้ปรับปรุง พัฒนากระบวนงานที่จะต้องพิจารณาอนุญาต  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย  เรื่อง การใช้คู่มือสําหรับประชาชน  ตามมาตรา ๗  แห่ง
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ให้เป็น
 รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือให้ประชาชน ได้รับบริการที่ดี    //3. ให้มีการ... 



๙ 

 

 
   ๓. ให้มีการตรา ปรับปรุง รวมรวบ ระเบียบกฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และ
 สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่หรือนโยบาย 
   ๔. ให้จัดทําฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วน
 ตําบลอ่าวน้อย หรือเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   ดังนี้ 
          ๔.๑) การจัดทําแนวเขตการปกครอง 
          ๔.๒) การจัดทําฐานข้อมูล ทะเบียน ที่สาธารณประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
           ๔.๓) การจัดทําฐานข้อมูลถนน ห้วย หนอง คลอง บึง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
         ๔.๔) การจัดทําฐานข้อมูล สาธารณสมบัติ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มา
  จากถ่ายโอนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ รวมถึงที่องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อยสร้างขึ้นในเขต
 พ้ืนที่รับผิดชอบ 
      ๔.๕) การจัดทําฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
 ปลอดภัย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
           ๔.๖) การจัดทําฐานข้อมูลทรัพย์สิน เพ่ือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

   ๕. ให้มีการจัดทําและใช้เอกสาร แบบฟอร์ม ให้เป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน(platform) เป็นเอก
 ลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
   ๖. ให้มีการสํารวจและรายงานข้อมูล สภาพพ้ืนที่  ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ก่อสร้าง 
 เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุมัติใช้งบประมาณ เพ่ือการพัฒนา แก้ไขปัญหา ตลอดจนประสาน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗. ให้มีการบริหารและขับเคลื่อนศูนย์อํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
 ส่วนตําบลอ่าวน้อย/ศูนย์อํานวยการปูองกันฝุายพลเรือน  และให้มีการจัดทําแผนปูองกันและบรรเทาสา
 ธารณภัย (ภัยแล้ง/วาตภัย/ อุทกภัย/ ดินโคลนถล่ม) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย
 ต่างๆ  จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องกําลังพลแผนปฏิบัติการ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ให้เป็นรูปธรรม
 และมีประสิทธิภาพ 
   ๘. ให้บริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย ในด้านสา
 ธารณภัย ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้เป็นรูปธรรม
 และมีประสิทธิภาพ  
   ๙. ให้จัดระบบการจัดการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ เป็นรูปธรรมและมี
 ประสิทธิภาพ โดยมีเงื่อนไข ทําทันที (ลงพ้ืนที่ภายใน ๓ วัน หรือเสร็จในกระบวนการขององค์การบริหาร
 ส่วนตําบลอ่าวน้อย ภายใน ๕ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน) และให้มีการรายงานผลและความคืบหน้าในการแก้ไข
 ปัญหา/การบริหารจัดการ  ให้ทราบ ทุกสัปดาห์ 
   ๑๐. ให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง /การเบิกจ่าย/การบริหารรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามแผนดําเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนใช้
 จ่ายเงิน  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม เป็นไปตามระเบียบกฎหมายว่า
 ด้วยวิธีการงบประมาณ ระเบียบพัสดุ และระเบียบการเงิน 
   ๑๑. ให้หน่วยงานผู้เบิกเจ้าของงบประมาณ วางแผน/ดําเนินงาน เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม/
 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุล่วงหน้า 
 ๓๐ วัน    
            //12.ให้มีการ... 
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   ๑๒. ให้มีการจัดหาข้อมูลพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
   ๑๓. ให้มีการวางแผนการพัฒนาตลาดเขาทุ่งกระต่ายขัง  เพ่ือรองรับการรับมอบพ้ืนที่และภารกิจ
 ในอนาคต 

   ๑๔. ให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชแห่ง
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  และ/หรือ
 กระบวนการในการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน  หรือที่เป็นสาระสําคัญต่อการบริหารกิจการ
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อยให้มีประสิทธิภาพ 
   ๑๕. ให้มีการกําหนดมาตรการลดพลังงาน (กระดาษ/การใช้ไฟฟูา/น้ํามันเชื้อเพลิง) ลดขยะ  
 รักษาสิ่งแวดล้อม 

   ๑๖. ให้นําเอาหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (LPA)  มาควบคุมการบริหารงาน ให้มี
 มาตรฐาน 

   ๑๗. ให้มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ทันสมัย สอดคล้อง รองรับหลักเกณฑ์การ
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศประชาสัมพันธ์ และเป็นช่องทางการสื่อสาร การติดต่อกับประชาชนอีก
 ช่องทางหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑๘. ให้มีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนา ขับเคลื่อนภารกิจ การประสานความร่วมมือ กับ
  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
   -ทั้งหมดท่ีผมกล่าวมานั้น เป็นนโยบายที่ท่านนายก อบต. ให้กําหนดเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ
 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ นายก อบต. บริหารงานมานั้น ท่านต้องการให้องค์กร
 ของเรามีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีทุกๆด้าน เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในอนาคต และ
 อยากให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ก้าวข้ามการทํางานจากรูปแบบของวัฒนธรรมเดิมๆ
 เป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ท่านได้ให้หลักปรัชญาไว้ว่า “ คนทําดี ย่อมได้ดี” ให้มี
 ความเชื่อมั่น มุ่งมั่น และตั้งใจอย่างเต็มความสามารถแล้วจะประสบความสําเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ผม
 เห็นด้วย และมั่นใจว่าองค์กรของเราจะมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่านได้ ทําความ
 เข้าใจและเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดของท่านได้รับทราบถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือองค์กรของเรา
 ขอบคุณครับ 
   -เรื่องต่อไป จากการประชุมที่ศาลากลางจังหวัด เรื่องการจัดงานวิ่งปั่น ของชมรมรักษ์เมือง
 ประจวบฯ ร่วมกับ กองบิน 5 สรุปว่า จะจัดโครงการในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 รับลงทะเบียนทั้ง 2 
 กิจกรรม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ค่าสมัคร 800 700 และ 600 บาท ตามระยะทางของการแข่งขัน  
 ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ เริ่มเวลา 05.15 น. โดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของ
 เส้นทางในเขตความรับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ผ่านพ้ืนที่รับผิดชอบของเรา แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
  ช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก เส้นทาง สะพานสราญวิถี-ตําบลคลองวาฬ-บ้านอ่าวน้อย ซึ่งกิจกรรม
 นี้เราต้องให้ความร่วมมือให้เรื่องของการจัดเตรียมพ้ืนที่ให้พร้อม ในด้านของความสะอาดและสิ่งอํานวย
 ความสะดวกต่างๆ วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯจะลงพ้ืนที่ตรวจความเรียบร้อยด้วย
 ตนเอง ดังนั้นขอความร่วมมือจากทุกท่านในการดําเนินการต่างๆด้วยครับ 
   -เรื่องต่อไป เป็นเรื่องต่างๆที่ นายก อบต. ฝากให้ผมได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบและ
 ดําเนินการตามนโยบาย มีดังนี้ 
                   //ตลาด... 
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   -ตลาด OTOP เขาทุ่งกระต่ายขัง ในอนาคตหากได้รับโอนมาให้ อบต.อ่าวน้อย รับผิดชอบ นายก 
 อบต. มีนโยบายว่าจะปรับปรุงให้การตลาดพัฒนาให้ดีกว่าเดิม จึงฝากให้ทุกท่านร่วมกันเสนอความคิดเห็น
 หรือแนวทางในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าครับ        
   -การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆขององค์กร นายก อบต. ให้ทุกสํานัก/กอง หาแนวทางร่วมกัน
  ในการพัฒนาเว็บไซด์หน่วยงานและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆขององค์กรให้มีความทันสมัยยิงขึ้นและขอให้
 รูปแบบเป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ให้มีการสํารวจและเตรียมพ้ืนที่ที่สามารถก่อสร้างเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
  เพ่ือให้เด็กในตําบลและใกล้เคียงได้มีสถานที่ในการเรียนที่ดีและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น 
   -ในนามตัวแทนคณะผู้บริหารฯ ขอชื่นชมชุดปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุ
 อุทกภัย ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที และสละเวลาส่วนตัวเพ่ืองานราชการครับ และขอฝากใน
 เรื่องของการสํารวจและให้ความช่วยเหลือ ขอให้มีการติดตามและตรวจสอบพ้ืนที่โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
 ครับ ต่อไปขอเชิญแต่ละสํานัก/กอง ได้ชี้แจงเรื่องต่างๆกับที่ประชุมครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ในส่วนของกองช่างโครงการ
 ที่ต้องดําเนินการอยู่หลายโครงการทั้งโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วและโครงการในปีนี้ ประกอบกับการ
 ตรวจสอบเอกสารต่างๆมีความเข้มข้นมากขึ้น ทําให้ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ
 ใหม่อยู่หลายโครงการ ทําให้งานล่าช้าไปบ้าง บุคลากรของกองช่างส่วนใหญ่ทํางานกันหลายหน้าที่ต่อหนึ่ง
 คน ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยขึ้น ทําให้งานของกองช่างต้องหยุดไป เพราะต้องลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหานํา
 ท่วมเกือบทุกหมู่บ้าน จากที่ทราบถึงคําสั่งมอบหมายและแต่งตั้งชุดปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือนั้น พบว่า
 ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบต. และผู้รับผิดชอบในชุดเคลื่อนที่เร็ว และตามหมู่บ้าน บางหมู่รายชื่อ
 เจ้าหน้าที่ซ้ําซ้อนกัน ซึ่งผมขอเสนอแนวทางว่า ให้มีการแก้ไขคําสั่งใหม่โดยให้แต่งตั้งผู้นําหรือตัวแทนใน
 หมู่บ้านเพ่ิมเข้ามาด้วย เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะได้แบ่งงานและดําเนินงานไปได้ทั้งหมด โดยที่ไม่ต้องชะลองาน
 อ่ืนๆ เพราะปัจจุบันมีผลกระทบมากในเรื่องของการตรวจงานของกองช่างครับ แต่หากจุดใดที่จะต้อง
 แก้ไขปัญหาทันที ให้แจ้งมากองช่างจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แก้ไขให้ทันทีครับ   
รองนคร ศรีสุทานันท์ -ผมเห็นด้วยกับการแก้ไขคําสั่ง ขอให้แยกชุดปฏิบัติการโดยไม่ให้ซ้ําซ้อนกันครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -สําหรับคําสั่งใหม่นี้ ทางกองคลังยังไม่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน จึงขอฝากผู้รับผิดชอบ

ว่า ก่อนจะดําเนินการใดๆ ขอให้แจ้งเวียนก่อนทุกครั้ง เพ่ือที่จะได้มีการซักซ้อมและหาแนวทางให้การ
ดําเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -จากการลงพ้ืนที่ที่ผ่านมาเราพบปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ครับ ขอสอบถามหมู่ที่ 5 ครับ 
นายทัตเทพ เอี่ยมทรัพย์ -ในส่วนของหมู่ที่ 5 ไม่พบปัญหาในการดําเนินการครับ เพราะก่อนที่จะลงพ้ืนที่จริง ทางฝุายงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯได้มีการซักซ้อมขั้นตอนและความรู้ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนครับ ว่า
ต้องทําอะไรอย่างไรบ้างครับ และเราได้มีการประสานผู้นําในหมู่บ้านทุกครั้งที่สํารวจและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีครับ 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -หมู่ที่ 6 เป็นอย่างไรบ้างครับ 
นางนันตพร หมุยจินดา -ขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังลงพ้ืนที่สํารวจความเสียหายอยู่ค่ะ 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกหมู่บ้านติดตามและตรวจสอบโดยละเอียดครับ ต่อไปเชิญกองคลังชี้แจง 
ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ขอฝากเรื่องของการวางแผน

งานต่างๆค่ะ เนื่องจากงานที่เข้ามามีทั้งงานหลักและงานเพ่ิมเติม ประกอบกับบุคลากรของเราก็มีไม่มาก
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แต่เนื่องจากระเบียบอัตรากําลังกําหนดไว้เราก็ต้องปรับและพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถดําเนินงาน
ต่างๆให้ได้ สําหรับเรื่องที่กองคลังเป็นห่วง คือ การเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ซึ่งหากใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการนานอาจทําให้มีผลกระทบกับการเบิกจ่ายต่างๆ จึงขอให้มีการวางแผนงานให้ดีค่ะ  เพราะบาง
รายการต้องแก้ไข หากระยะเวลาไม่เพียงพอจะมีผลกระทบค่อนข้างมากค่ะ 

  -กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร e-learning นายก อบต. มีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงานใน
สังกัดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดค่ะ  

  -เรื่อง ภาษีต่างๆ กองคลังกําลังดําเนินการในเรื่องของการเร่งรัดจัดเก็บภาษี จึงขอฝากทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 

  -ขอเร่งรัดเรื่องการเบิกจ่าย ขอให้ทุกสํานัก/กอง เร่งจัดส่งเอกสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ 
  -ระบบฐานข้อมูลขององค์กร ท่านนายก อบต. มีนโยบายให้ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆต้องมีการอัพเดทตลอดเวลาค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ สําหรับกองสาธารณสุขฯ 

ในช่วงฝนตกพบปัญหายุงลายและโรคไข้เลือดออก ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
แล้วครับ 

  -มีหนังสือให้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการจับสุนัขจรจัด ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและคาดว่าจะจัดบุคลกรเข้าร่วมโครงการนี้ เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานครับ 

  -การลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
  -งานคําร้องต่างๆและการลงพ้ืนที่สํารวจร่วมกับกองช่างและนิติกร มีค่อนข้างมาก ซึ่งแต่ละคํา

ร้องต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับมีคําร้องเพ่ิมเข้ามาทุกวัน ทําให้งานขอกอง
สาธารณสุขฯและกองช่างมีมากพอสมควร อาจทําให้การายงานผลล่าช้าไปบ้าง อยากให้ฝุายบริหารฯได้
รับทราบถึงปัญหาครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่ งบางคําร้องต้องใช้เวลาพอสมควร
เพราะต้องมีการติดตามปัญหาภายหลังอีกครับ 

  -ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันลอยกระทง ในปีนี้ผมและผู้นําในพ้ืนที่  หลายหมู่บ้านได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมโครงการ  “ลอยกระทงกะลา บูชาท่านในเขื่อน”  ณ เขื่อนราชภักดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2561 โดยในงานจะมีชุดการแสดงต่างๆจากกลุ่มผู้สูงอายุ อสม. และ เด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์ของเราครับ และยังมีการแสดงกลองยาว สิ่งสําคัญ คือ เราได้จัดทํากระทงกะลา จํานวน 1 ,600 ใบ 
เพ่ือเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นการขอขมาพระแม่คงคาครับ ท่านใดสนใจเรียนเชิญร่วมกิจกรรม
ครับ  

  - เรื่องสุดท้าย ผมทราบข่าวมาว่า ในช่วงวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 จะเกิดพายุเข้าอีก
ครั้ง จึงขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เตรียมความพร้อมและเฝูาระวังด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -ขอเชิญฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติฉุกเฉินครับ 
            //นายนิรันดร์... 
 



๑๓ 

 

นายนิรันดร์ ประยูรวงษ ์ -สําหรับหลักการในการดําเนินการกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน หลักๆเราจะดําเนินการ 3 ขั้นตอน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ด้วยกันครับ ได้แก่ 

1. ก่อนเกิดภัย คือ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ รวมถึงการซักซ้อม
เจ้าหน้าที่และคณะทํางานในการให้ความรู้และจัดลําดับขั้นตอนก่อนลงพ้ืนที่ 

2. ขณะเกิดภัย คือ ขณะปฏิบัติงานวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆจะต้องพร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่จะต้องเข้า
แก้ไขสถานการณ์ได้ในทันท ี

3. หลังเกิดภัย คือ เมื่อเกิดภัยและเข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว ให้ลงพ้ืนที่อีกครั้ง เพ่ือสํารวจ
ความเสียหายและรวบรวมเอกสารต่างๆเพ่ือนํามาดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
หลังเกิดภัยพิบัติ 
      ซึ่งทุกกระบวนการจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการที่รวดเร็ว จึงต้องจัดทํา
คําสั่งเพ่ือจัดสรรเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ โดยจําแนกเป็นฝุายต่างๆ เช่น ชุด
ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ฝุายเอกสารหรือกองอํานวยการ และชุดปฏิบัติประจําหมู่บ้านต่างๆ 
เป็นต้น แต่ในครั้งนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทําให้การซักซ้อมอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ถือว่า
ในเบื้องต้นเราควบคุมสถานการณ์ไว้ท ันครับ ขอบคุณครับ 

นักทรัพยากรบุคคล -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ฝุายบุคคลมีข่าวแจ้งให้ทราบ
   ค่ะ เรื่องแรกขอแจ้งข่าวดีก่อน จากการตรวจประเมินโบนัส เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที
   ผ่านมา ผลคะแนนปรากฏว่าได้ 87.90 คะแนน เท่ากับได้รับเงินปันผลโบนัส 1 เท่าค่ะ ซึ่งเป็น
   การให้ความร่วมมือจากทุกฝุายทําให้ผลการประเมินประสบความสําเร็จ ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 
   -เรื่องต่อไป จากการประชุมพนักงาน ประจําเดือน ตุลาคม 2561 ผ่านมา ที่ประชุมมติเห็นชอบ
   ให้ทุกสํานัก/กอง นําองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการมาเผยแพร่ รวมถึงหลัก
   กฎหมายที่สําคัญทางนิติกรจะมาให้ความรู้ทุกเดือนค่ะ ซึ่งทั้งหมดได้ดําเนินการจัดตารางโดยให้
   ทุกฝุายนําเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเข้าที่ประชุมทุกเดือน ดังนั้นจึงขอให้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร
   ประกอบในการชี้แจงด้วยค่ะ จึงขอสรุปให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 

1. การจัดท าแผนจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามบันทึกข้อความ 
ที่ ปข72701/1645 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดทําแผนจัดการ
ความรู้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติที่ประชุมประจําเดือนพนักงาน  เดือน 
ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่ละส่วนราชการ  จัดให้มีการ
หมุนเวียนแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประจําเดือนเป็นประจําทุกเดือน นั้น 

     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้
   มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
   ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
   และเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 

                   //และปรับเปลี่ยน... 



๑๔ 

 

   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
   ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา จึงขออนุญาตน าร่างแผนจัดการความรู้ เข้าที่ประชุม
   ประจ าเดือนผู้บริหาร ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณากําหนดแผนจัดการ
   ความรู้ต่อไป  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  แผนจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) 
              องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

      

   “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization: LO)  
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
   และกันภายใน ระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เปูาประสงค์สําคัญ 
   คือ เอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาและสร้าง
   เป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
   สังคมท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
   ที่มาของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)  
    การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) องค์กรจําเป็นต้องมีความรู้ใน
   เรื่องต่าง ๆ เพ่ือการขับเคลื่อนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   ให้มีความสะดวก รวดเร็ว  และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานนั้นประสบ
   ผลสําเร็จ 
   ความหมายของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)  
    การจัดการความรู้  คือ  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย
   อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
   และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
   ความสามารถในการบรรลุประสิทธิผลของ องค์การ โดยที่ความรู้ม ี2 ประเภท คือ  
    1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
   พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่
   สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน 
   งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม    
    2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
   โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่า
   เป็นความรู้แบบรูปธรรม 

    เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
    เพ่ือเป็นองค์กรเรียนรู้การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างและใช้ความรู้ใน
   การปฏิบัติงาน มี การเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ส่วนในแง่ของบุคคลในหน่วยงาน 
   เช่น ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐก็จะเป็น บุคลากรในองค์กรเป็นบุคคลเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้จาก
   ผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใช้บริการ 

                //ประโยชน์...  

ท าความเข้าใจร่วมกัน (เกี่ยวกับความหมาย/บริบท) 
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    ประโยชน์ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
    - พัฒนาคน Human Development (เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร)  
    - พัฒนางาน Work Development (สร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานให้มีคุณภาพ
    และเกิดผลสัมฤทธิ์) 
    - พัฒนาองค์ความรู้ Knowledge Development (เพ่ิมพูน/ใช้ประโยชน์/รักษา)  
    - พัฒนาองค์กร Organization Development นําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
    
     การจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานทั้งท่ีเป็นความรู้ที่
    สําคัญและเป็นปัญหาที่ต้องนํา  KM  มาช่วย และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
    องค์ความรู้ (Knowledge Assets) มีการรักษา พัฒนาให้ทันสมัย สร้างแหล่งขุมปัญญา 
    และนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ภายใต้
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม  

   “ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)” 
     1.ความพอประมาณ  
      ไม่หวังสูงเกินไป  
      สามารถบรรลุสําเร็จได้  
      ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
      ตามการเอ้ืออํานวยของสภาพแวดล้อม  
     2. ความสมเหตุสมผล  
      สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
      มีความเป็นมาตรฐาน  
      มีความยั่งยืน  
      พัฒนางาน/พัฒนาคน 
      3. มีภูมิคุ้มกัน  
      พ้ืนฐานความถูกต้องเป็นธรรม  
      การมีส่วนร่วมของทุกคน  
      สามารถวัดผลได้ 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   //วงจรความรู้... 

แนวทาง 

KM ต้อง 

พึ่งพา/ช่วยเหลือ/เอื้อเฟ้ือ 

แบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/

รวมพลัง/สามัคค ี

สร้างสรรค/์จินตนาการ 

ไขว้คว้า/แสวงหา/เรียนรู ้

ต่อเนื่อง/ทุกเวลา 

ลด EGO 



๑๖ 

 

วงจรความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
     
    1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
    2. นําไปใช้ได้จริงเหมาะสมกับงานและได้จากการปฏิบัติงานประจํา (ความชัดเจนของ
    วิธีการข้ันตอน/มีกระบวนการ/ก่อเกิดผลผลิต/สามารถวัดค่าได้)  
    3. ตอบสนองเปูาหมาย  
    4. ไม่จํากัดรูปแบบกิจกรรม 
 
 
 

     

    ขอบเขต “ความรู้ด้านการปฏิบัติงานและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน” 
   เป้าหมาย (ปัจจัย)  
    1. พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage) : การพัฒนาความรู้เชิงการปฏิบัติงาน  
    2. พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพผลงาน  
    3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  
 
            //การกําหนด... 
 

หลักการการจัดการความรู ้

การก าหนด Knowledge Vision: KV 

 

คน (เพิ่มศักยภาพ) 

 

(พัฒนา) งาน 
ความรู้ 

(องค์ความรู้ใหม่) 
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   การก าหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมาย (ปัจจัย)  
    ปัจจัยที่ 1. พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage)  
    ปัจจัยที่ 2. พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน  
    ปัจจัยที่ 3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  
   การวิเคราะห์กระบวนงาน ความรู้ที่จําเป็น  
    1. เป็นความรู้ที่ใช้ปฏิบัติงานประจําของแต่ละกลุ่มภารกิจ (Actionable Knowledge)  
    2. เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน  
    3. เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
   การวิเคราะห์ตนเอง  
   จุดแข็ง  
    1. บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งทักษะในการ
   ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
   กันได้  
    2. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้เกิด
   ประโยชน์ต่อการดําเนินงาน  
    3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนงาน  
   จุดอ่อน  
    1. ขาดการรวบรวมความรู้แบบองค์รวมขององค์กร (ทุกกลุ่มภารกิจงาน)  
    2. ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร / การประสานงานระหว่างกลุ่มภารกิจและคณะทํางาน  
    3. การรวมตัว (ประชุม) ของคณะทํางานฯ และการให้ความสําคัญกับ Knowledge 
   Management: KM ของบุคลากร  
    4. ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจําของบุคลากร จึงทําให้ไม่สามารถศึกษาเกี่ยวกับ 
   Knowledge Management: KM 
   โอกาส  
    1. การจัดทําแผนปฏิบัติการของ Knowledge Management: KM ช่วยกําหนดทิศทาง
   และขับเคลื่อนให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
    2. เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้/ประชาสัมพันธ์ (e-mail, Facebook, web 
   pageขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย เป็นต้น)  
    3. หน่วยงานให้การสนับสนุนในการจัดโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลีย่น
   เรียนรู้ระหว่างบุคลากร  
    4. นโยบายของหน่วยงานเน้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มี
   คุณภาพในการปฏิบัติงาน  
   อุปสรรค  
    1. นโยบายการบริหารงานของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างในการ
   บริหารงาน สร้างความสับสน ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
    2. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานยังมีไม่มากพอทําให้ไม่เป็นที่รู้จักของผู้ที่สนใจศึกษา  
                   //ปัจจัย... 
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   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
    - การสนับสนุนของผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ chief knowledge officer: CKO  
    - การอุทิศเวลาของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบทุกคน  
    - ความร่วมมือ ความกระตือรือร้นของบุคลากรทุกคน และภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชา
      ทุกระดับ 
 
 
 
 

1. การเรียนรู ้(Learning Management) 
กลุ่มกิจกรรม ลักษณะ หมายเหตุ 

 
1. เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
 (Leaning by Doing)  

 
- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
- การเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่  
- การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน  
- การสอนงาน/ให้คําปรึกษา/แนะนํา 
- การมอบหมายงานเพิ่มเติม 
- การดูงานนอกสถานที ่

 

 
2. เรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกอบรม 
 (Leaning by Training)  

 
- การเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
- อบต.เป็นผู้จัดอบรมเอง   
- การเรียนรู้ด้วนตนเอง โดยระบบการเรียนผ่านออนไลน์ 
 (e-learning) 

 

 
3. เรียนรู้จากการอ่าน  
(Leaning by Reading)  

 
- การส่งเสริมการอ่าน  
แหล่งความรู้  
- ห้องสมุด (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)  
- Web Page องคค์วามรู้ของอบต.อ่าวน้อย  
รวบรวมข้อมูลจาก  
- การเก็บสถิติการขอดูข้อมูลข่าวสาร 
- แบบสอบถามการใช้บริการห้องสมุด เปิด WEB SITE ตลอดปี 

 

                    
                //2.การแลกเปลี่ยน... 
 

การจัดการ Knowledge Sharing: KS 
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2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ หมายเหตุ 

1. กิจกรรมสนทนาในงานสานความรู้ - การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน  
- การถ่ายทอดความรู้จากบุคคล/ทีม  
- การแนะนํ า /การสอนงาน /การวิ เคราะห์ งาน /แก้ ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน/เสนอความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน  
- การรวบรวมความรู้ (บันทึก) ที่ได้จากการปฏิบัติงานและที่
ได้รับจากการถ่ายทอด  
- นําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

2. กิจกรรมองค์ความรู้นําทางสร้างคุณภาพ  - กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/จัดทํา Flow 
Chart 

 

3. กิจกรรมปุจฉา - วิสัชนา  
 

- การถาม – ตอบ หารือประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
- เสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน  
- พิจารณาสั่งการในการแก้ปัญหาและพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อใช้เป็นความรู้ที่ถูกต้อง  
- จัดทําแบบประเมิน (แบบสํารวจความต้องการเรียนรู้, แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ, แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ/ประเด็น) 

 

4. กิจกรรมการแปลงความรู้สู่ขุมทรัพย์
ความรู้  
 

1. การจัดเก็บองค์ความรู้ไว้เป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการ
ครั้งต่อไปรวมทั้งการทบทวนความรู้อยู่เสมอ  
2. การนําความรู้ที่ได้รับจากโครงการมาเผยแพร่ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร   

 

5. กิจกรรมปลดปล่อยความรู้  
 

1. วิธีการเผยแพร่ เช่น คู่มือ/แผ่นพับ/สรุป ฯลฯ 
2. ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ เช่น Web Site/แจ้งเวียน
ภายในองค์กร/Board ประชาสัมพันธ์/ประชุม/สัมมนา  ฯลฯ 

 

 
 
               //แผนการจัดความรู้... 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

  องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  ระเบียบ/กฎหมาย ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร  
  ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ (KPI) : ระดับความสําเร็จการจัดการความรู้ ร้อยละ 80 ประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด : บุคลากรในสังกัด อบต.อ่าวน้อย 
 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

หัวข้อ/หลักสูตรที่ให้ความรู ้ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พฤศจิกายน 
2561 

-การบริหารจัดการขยะ -การแบ่งปันความรู้ 
-นําเสนองานโดย Power Point 
-เอกสารสรุปเน้ือหา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

-ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู้ 
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

ธันวาคม 
2561 

-การลงทะเบียนผู้มสีิทธิรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
 ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส ์

-การแบ่งปันความรู้ 
-แผ่นพับ 

สํานักงานปลัด อบต.  

-ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู้ 
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

มกราคม 
2562 

-ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการจดัเกบ็ภาษ ี -การแบ่งปันความรู้ 
-แผ่นพับ 

กองคลัง  

-ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู้ 
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

ระยะเวลา 
(เดือน) 

หัวข้อ/หลักสูตรที่ให้ความรู ้ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กุมภาพันธ์ 
2562 

-ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -การแบ่งปันความรู้ 
-แผ่นพับ/เอกสารสรุปเน้ือหา 

กองช่าง  

-ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู้ 
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

มีนาคม 
2562 

-ทําไมต้องทํา 5ส -การแบ่งปันความรู้ 
-การแนะนํา 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 -ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู้ 
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

เมษายน 
2562 

-งานสรรบรรณ -การแบ่งปันความรู้ 
-ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 

สํานักงานปลัด อบต.  

 -ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู้ 
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  
 
 

พฤษภาคม 
2562 

-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจา่ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 

-การแบ่งปันความรู้ 
-คู่มือ 
-การถาม-ตอบ  

กองคลัง  



๒๑ 

 

 -ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู้ 
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

กันยายน 
2562 

-แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย -การแบ่งปันความรู้ 
-คู่มือ/ตัวอย่าง 

กองคลัง  

 -ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู้ 
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

   

  หมายเหตุ  :  ให้เผยแพร่การให้ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วย 
        1. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
          2. แฟูมสะสะองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
        3. เว็ปไซด์ อบต.อ่าวน้อย 

   -เรื่องต่อไป โครงการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning เป็นโครงการที่ นายก อบต. 
   มีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการเพ่ือนํามาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
   และใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลงานในปี 2562 โดยจํานวนหลักสูตรของแต่ละ
   ตําแหน่งการเข้ารับการอมรมจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ 
    1. ข้าราชการ 9 หลักสูตร 
    2. พนักงานตามภารกิจคุณวุฒิ 6 หลักสูตร 
    3. พนักงานตามภารกิจทักษะและพนักงานจ้างทั่วไป  3 หลักสูตร 
               //ซึ่งทุกท่าน... 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

หัวข้อ/หลักสูตรที่ให้ความรู ้ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มิถุนายน 
2562 

-ความรู้เกี่ยวกับการขุดดินถมดิน -การแบ่งปันความรู ้
-เอกสารสรุปเนื้อหา 
-การถาม – ตอบ 

กองช่าง  

 -ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู ้
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาํเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

กรกฎาคม 
2562 

-การปฐมพยาบาลเบื้องต้น -การแบ่งปันความรู ้
-การสาธิต 
-การถาม – ตอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 -ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู ้
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาํเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  

สิงหาคม 
2562 

-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 

-การแบ่งปันความรู ้
-เอกสารสรุปเนื้อหา 
-แผ่นพับ 

สํานักงานปลัด อบต.  

 -ความรู้ด้านกฎหมาย -การแบ่งปันความรู ้
-การเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาํเนินงาน 

สํานักงานปลัด อบต.  



๒๒ 

 

   ซึ่งทุกท่านจะต้องใช้ E-mail ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และต้องทําบททดสอบทั้งก่อนและ
   หลังการอบรม และต้อง Print ใบประกาศนียบัตรรายงานผลการอบรมถึงจะถือว่าผ่านการ
   ประเมินค่ะตามนโยบายผู้บริหารฯค่ะ สําหรับน้องๆที่ไม่มีคอมพิวเตอร์สามารถมาใช้คอมพิวเตอร์
   ของส่วนกลางได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ      
   -เรื่องต่อไป ก่อนเริ่มประชุมได้แจกเอกสารแบบประเมินความผาสุกขององค์กรให้ทุกท่าน เพ่ือ
   เป็นการสรุปภาพรวมเพ่ือรายงานผล ตามเอกสารจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
    1. ข้อมูลทั่วไป 
    2. ความพึงพอใจกับภารกิจ 
    3. ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารฯ 
   ขอให้ทุกท่านส่งเอกสารดังกล่าวที่ฝุายธุรการประจํากองเพ่ือสรุปผลและรายงานฝุายบุคคลค่ะ 
   ขอบคุณค่ะ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ขอแจ้งเรื่องแผนการดําเนินงาน ขณะนี้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ และข้อบัญญัติก็

เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ 
นายบุญยืน เลียบดี -การรายงานผลการสํารวจภัยพิบัติ หมู่ที่ 1 จะเร่งดําเนินการให้ครับ เนื่องจากผมลงพ้ืนที่ในชุด

เคลื่อนที่เร็วจึงทําให้ไม่สามารถสํารวจได้ในวันนั้น แต่เบื้องต้นได้สอบถามแล้ว ไม่พบผู้เสียหาย
ครับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ก่อนอ่ืนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคั่นกระไดขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ทําให้เด็กๆมีพ้ืนที่รับประทานอาหารที่เพียงพอแล้วค่ะ มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
เกี่ยวกับว่า ณ ปัจจุบันเรามียอดเด็กทั้งหมด 44 คน เป็นเด็กที่อยู่เดิม 34 คน และ สมัครเพ่ิม 10 คนค่ะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีเรื่องให้ทราบว่า เมื่อช่วงที่ฝนตกหนักเกิดน้ําท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทําให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการ
สอนได้ จึงให้ผู้ปกครองมารับเด็กๆกลับบ้านและดําเนินการกั้นน้ําที่ท่วมเข้ามาและทําความสะอาดพ้ืนที่ 
ปัจจุบันสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้วค่ะ สําหรับจํานวนเด็ก ณ ปัจจุบันมีทั้ง 40 คน ค่ะ  

ผู้อ านวยการกองคลัง -เมื่อคราวการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ได้นําเรื่องกิจกรรมสานสัมพันธ์เสนอในที่ประชุม จึง
ขอให้นําเรื่องมาชี้แจงในวันนี้เพื่อสรุปกิจกรรมค่ะ 

นักทรัพยากรบุคคล -จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสํานักงาน
ปลัด ได้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพ่ือให้คณะผู้บริหารฯและหัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณา และที่
ประชุมได้มีมติให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมพนักงานในวันนี้ จึงขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 

    ด้วยงานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด อบต. มีความประสงค์ขออนุมัติจัดทํากิจกรรม
   พนักงานสัมพันธ์ การจัดทํากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับพนักงานสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้าง
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกัน เนื่องจาก
   กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างความสุขใน
   การทํางาน เช่น กิจกรรมในทุก ๆ เย็น ก่อนเลิกงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกาย การเต้นแอโรบิค  
                   //กิจกรรม... 



๒๓ 

 

   กิจกรรมทางด้านกีฬา กิจกรรมช่วยกันทําความสะอาด หรือกิจกรรมในช่วงเข้าก่อนการทํางาน  
   เช่น การร่วมร้องเพลงและเคราพธงชาติ การพบปะพูดคุยก่อนการทํางาน การร่วมรับประทาน
   อาหาร ซึ่งกิจกรรมบางกิจกรรมนอกจากจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรแล้ว 
   ยังส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงานมากยิ่งขึ้น และในการ
   จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่าง ๆ ควรเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้ 
    1. กิจกรรมที่ใช้ต้นทุนต่ํา อาจจะจัดให้มีสถานที่ดัดแปลงเป็นสนามกีฬา จัดอุปกรณ์การ
   เล่นกีฬา การจัดกิจกรรมประเภททําบุญ บําเพ็ญประโยชน์ บริจาคโลหิต วันพ่อ วันแม่ ทําบุญตัก
   บาตร ประกวดร้องเพลิงหรือกิจกรรมที่เป็นประเพณีที่ดี เช่น วันสงกรานต์ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่าย
   เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
    2. กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การจัดกิจกรรมบางอย่างไม่จําเป็นที่เรา
   จะต้องหาค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด เราอาจจะขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ในรูปของการ
   ช่วยประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้าให้หรืออาจขอเป็นรางวัลสนับสนุน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
    3. กิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อเวลาการทํางาน ไม่จําเป็นต้องหยุดงาน แต่ควรเป็นการ
   จัดกิจกรรมเล็ก ๆ ช่วงเวลาสั้น ๆ ตอนเวลาพัก เวลาก่อนหรือหลังการทํางานของพนักงาน หรือ
   ในวันหยุด 
    4.  กิจกรรมที่สามารถวัดผลในเชิงผลงานได้ เป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ 
   หรือส่งเสริมคุณภาพการทํางาน เช่น กิจกรรม 5ส/การเสนอแนะหรือการปรับปรุงงาน สถานที่ 
   องค์กร 
    5. กิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย การจัดกิจกรรมจะต้องคํานึงถึงผลกระทบ ผู้จัดต้องตอบ
   คําถามของผู้บริหารให้ได้ว่าจะทําอย่างไร เช่น หากจะต้องเดินทางไปนอกสถานที่เป็นหมู่คณะ 
   จะต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุ อาจจะพิจารณาเรื่องการประกันการเดินทาง หรือการปูองกันเรื่อง
   การทะเลาะวิวาท  
    6. กิจกรรมที่สามารถจัดได้อย่างต่อเนื่องทุกวันหรือเป็นประจํา เช่น การจัดมุมพักผ่อน
   สําหรับการฉายภาพยนตร์ วิดีโอในช่วงเวลาพัก การฝึกซ้อมกีฬา การฝึกซ้อมร้องเพลง การจัด
   บอร์ดอวยพรวันเกิด ฯลฯ ก็จะทําให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เงียบเหงามีอะไรทําได้ตลอดเวลา 
    7. กิจกรรมที่ได้ผลหลายอย่างในครั้งเดียวกัน การจัดกิจกรรมบางรูปแบบควรให้เกิดผล
   ประโยชน์หลากหลาย เช่น การนําพนักงานไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด ไม่ควรเป็นเพียงการไปกิน
   เที่ยว หรือพักผ่อนอย่างเดียว แต่ต้องแฝงด้วยกิจกรรมรูปแบบอื่น เช่น จัดกิจกรรมสร้าง 
   ความสัมพันธ์ภายในทีมงาน มีกิจกรรม Walk Rally การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม/สัมมนา เป็น
   ต้น หรือระหว่างช่วงเดินทางอาจจะจัดเป็นการเดินทางแบบ 
   Car Rally  
    8. กิจกรรมร่วมกันเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม การได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในการทํา
   กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมด้วยความสมัครใจ เช่น การบริจาคสิ่งของให้ผู้ที่ขาดแคลน หรือมอบ
   หนังสือให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล การช่วยเหลือซ่อมแซม/สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส 
   จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคน
   ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีความตั้งใจอาสามาทํากิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมอยู่แล้ว  

  9. กิจกรรมจัดประชุมแบบเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ การจัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ
   พบปะพูดคุยกันแบบเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารกับพนักงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง จะเป็น 

               //ช่วงเวลา... 



๒๔ 

 

 ช่วงเวลาที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการทํางานแบบเดิม ได้มีเวลาเสนอ/แสดงความเห็นเห็น
   เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการประชุมที่ไม่เป็นทางการและมิใช่เรื่องงาน เช่น การสนทนาเรื่อง
   ทั่วไป การบอกเล่าตัวตน งานอดิเรก การหมุนเวียนเล่าประสบการณ์ ซึ่งเป็นวิธีการละลาย
   พฤติกรรมของพนักงาน 

  10. กิจกรรมพนักงานดีเด่น  กิจกรรมนี้อาจจะดูเหมือนไม่จําเป็นและดูจะเป็นการ
   ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันภายในองค์กรก็จริง แต่กิจกรรมเช่นจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย เพราะจะ
   ทําให้พนักงานเกิดแรงผลักดันให้ทําผลงานได้ดีขึ้น เพ่ือจะได้รับการยกย่องชมเชย หรือได้รับ
   รางวัล และเม่ือเพ่ือนร่วมงานเห็นคนอ่ืน ๆ มีพัฒนาการในการทํางานมากขึ้น เขาก็ย่อมจะพัฒนา
   ตนเองให้ตามทันเพ่ือน ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อองค์กร 

         รายละเอียดกิจกรรม/โครงการกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์  
       องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

    

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวัน
สําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ หรือวัน
สําคัญทางศาสนา 

- 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม ่
- 19 กุมภาพันธ ์2562 วันมาฆบูชา 
- 19 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา 
- 16 - 17 กรกฎาคม 2562 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
- 13 ตุลาคม 2562  วันออกพรรษา 

- ร่วมทําบุญตักบาตร สํานักงานปลัด อบต. 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 

2 รดน้ําดําหัวผู้ใหญ ่ - 13 – 16 เมษายน 2562 วัน
สงกรานต์ 

-รดน้ํา ขอพรคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

3 กิจกรรม 5ส/Big Cleaning Day  - 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม ่
- 28 กรกฎาคม 2562  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ร.10 

-ทําความสะอาดบริเวณรอบ
สํานักงาน 

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานธุรการ) 

 

4 กิจกรรม/โครงการศึกษาดูงานเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- ตามแผนดาํเนินงาน อบต. -ฝึกอบรมและศกึษาดูงานนอก
สถานที่ 

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานบริหารงานบุคคล) 

 

5 กิจกรรมจัดมุมสําหรับพักผ่อน/
บริการเครื่องดื่ม/อาหารวา่ง (ฟรี) 

- ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -จัดสถานที่รองรับ สํานักงานปลัด อบต. 
(งานธุรการ) 

 

6 กิจกรรมออกกําลังเพื่อสุขภาพ - ทุกวันพุธของสัปดาห ์ -โครงการออกกําลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
7 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากบั

หน่วยงานภายนอก 
- - กองช่าง  

8 กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน - วันที่ 1 ของทุกเดือน (หากวันที่ 1  
ตรงกับวันหยุดให้นับวันทําการถัดไป) 

-ช่วงเช้าก่อนเร่ิมปฏบิัติงาน เช่น 
สภากาแฟ , Morning Talk  

ทุกส่วนราชการ (หมุนเวยีน)  

9 กิจกรรมงานเล้ียงประจําปี/เลี้ยง
ขอบคุณ 

- ส่งท้ายปีเกา่ – ต้อนรับปีใหม ่ - จัดงานเลี้ยง/กิจกรรมแจก
รางวัล  

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

10 กิจกรรมปฏิบัติธรรมร่วมกัน - 19 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา 
- 13 ตุลาคม 2562 วันออกพรรษา 

- ฟังธรรมเทศนา ฝึกสมาธ ิ สํานักงานปลัด อบต. 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 

11 กิจกรรมพนักงานดีเด่น - ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานนิติการ) 

 

12 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี - ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
ประสานโรงพยาบาลให้บริการ
เจาะเลือดและเก็บปัสสาวะที่ 
อบต.และพบแพทย์ 

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานบริหารงานบุคคล) 

 

13 กิจกรรมประชุมพนกังาน  - วันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน - ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น สํานักงานปลัด อบต. 
(งานธุรการ) 

 



๒๕ 

 

14 กิจกรรมฝึกอาชีพ (อาชีพเสริม) - ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - จัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่
พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้  

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

15 กิจกรรมร่วมกันเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือสังคม 

- ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ก า รช ่ว ย เห ล ือ ซ ่อ มแ ซม /
ส ร ้า ง ที ่อ ยู ่อ า ศ ัย ใ ห ้ก ับ
ผู้ด้อยโอกาส  

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานพัฒนาชุมชน)  

16 กิจกรรมอาสา ทําความด ี -  - เลี้ ย งอ าหา รกลางวั นและ
บริจาคสิ่งของ ณ บ้านประจวบ
โ ช ค  ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์
ประจวบคีรีขันธ์ 

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานบริหารงานบุคคล) 

 

17 กิจกรรมจิตอาสา ทาํความด ี - ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 12.00 น. 

- โครงการอนุ รักษ์ช ายหาด 
100 ไมล์ทะเล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

18 กิจกรรมจิตอาสา ทาํความด ี -  - ทาสีกําแพงวัด  กองช่าง  
 

19 กิจกรรมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์ - ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - การช่วยเหลืออํานวยความ
สะดวกให้พนักงาน (สวัสดิการ
เงินกู้) 

กองคลัง  

20 
 

     

 
   หมายเหตุ :  ผู้ที่รับผิดชอบให้จัดทาํเอกสารประกอบการดําเนินกจิรรม เช่น โครงการ/บันทึก
       ข้อความแจ้งเชิญร่วมกิจกรรม/รูปภาพประกอบกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์การดําเนิน
       กิจกรรมผ่านเว็ปไซด์ เฟสบุค๊/ ฯลฯ  
นักทรัพยากรบุคคล -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเพ่ือสรุปโครงการนี้

ค่ะ ว่าทุกท่านเห็นด้วยและจะเพ่ิมเติมเรื่องใดบ้างค่ะ 
หัวหน้าส านักปลัด -ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ กิจกรรม/โครงการต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เราต้อง

ดําเนินการอยู่แล้ว แต่จะเพ่ิมกิจกรรมเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และใน
วันนี้ต้องการให้ทุกท่านได้พิจารณาและนําเสนอกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ิมเติมค่ะ เชิญค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมมีความคิดเห็นว่า บางกิจกรรมต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการ ไม่ทราบว่าเรา
จะจัดสรรงบประมาณจากส่วนใดมาดําเนินการครับ 

นายทัตเทพ เอี่ยมทรัพย์ -สําหรับกิจกรรมทําบุญต่างๆ ผมมีข้อเสนอว่าให้ทุกท่านนําอาหารมากันเองครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง -สําหรับกิจกรรมต่างๆท่ีเสนอมาข้างต้นผมเห็นด้วยครับ และสําหรับงบประมาณต่างๆที่จะต้องใช้

เพ่ิมเติม ผมคิดว่าทางคณะผู้บริหารฯยินดีสนับสนุนแน่นอน แต่จะขอเสนอกิจกรรมด้านกีฬา
เพ่ิมเติมครับ สําหรับผมขอเสนอกีฬาการแข่งขันปิงปองและขอสนับสนุนโต๊ะปิงปองครับ  

นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -ผมขอเสนอให้มีกิจกรรม วอร์คแลนลี่ คือ กิจกรรมฐานต่างๆเพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีครับ 
นิติกร -ทุกกิจกรรมที่เสนอมาผมเห็นด้วยครับ เพราะใช้งบประมาณไม่มาก และเป็นประโยชน์ซึ่ง

เหมาะสมที่จะดําเนินการครับ 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -ผมขอสรุปโดยการให้ทุกสํานัก/กอง เขียนกิจกรรมต่างๆส่งมายังฝุายบุคลากรครับ ส่วนเรื่อง

งบประมาณท่ีจะต้องใช้ผมจะนําเรื่องเรียนให้ นายก อบต. ทราบอีกครั้งครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง

พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ         //ปิดประชุม... 



๒๖ 

 

ปิดประชุมเวลา 17.45 น.            
 

 
ลงชื่อ................................................................ผู้จดรายงานการประชุม  

                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบํารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
    

      
            ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

                                                       (นายชานนท์  ชื่นแดง) 
        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

           วันที่  19  พฤศจิกายน   2561      
      
 

          ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
                                       รักษาราชการแทนหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
          วันที่   19   พฤศจิกายน  2561   
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                (นางสาวเสริมศิริ กําเหนิดดิษฐ) 
                                                       หัวหน้าสํานักปลัด 
                                                 วันที่   19   พฤศจิกายน  2561  
        
 

             ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                     (นายธนะกิจ  แทนคุณ) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
           วันที่   21  พฤศจิกายน  2561 
 

             ลงชื่อ...............................................................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                                                     (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                        รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
                   วันที่   22   พฤศจิกายน  2561 



๒๗ 

 

 
 รูปการประชุมพนักงาน ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561  

วันอังคาร ที่  13  พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  

 
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


