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ค าน า 
 

ด้ ว ยส า นั กปลั ด เ ทศบาล   เ ทศบาล ต า บล ทุ่ ง ใ ส มี แนวน โ ยบายด า เ นิ น กา รบ ริ ห า ร จั ด กา ร 
องค์ความรู้ให้เป็นตามหลักยุทธศาสตร์และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านความรู้ทักษะทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรม”ประกอบกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการและ
นิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2561 ด้าน ที่ 2 ข้อ 4.4ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีการจัดการความรู้ภายในองค์กรทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งใส  ได้
อย่างมีคุณภาพเกิดการเรียนรู้ร่วมกันสามารถจัดการความรู้ (KM-Knowledge Management) ให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างน้อย๓ประการไปพร้อมๆกันได้แก่บรรลุเป้าหมายของงานประการที่สองบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาคนและประการที่สามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เทศบาลต าบลทุ่งใสจึงได้จัดท าคู่มือในการปฏิบัติราชการโดยจ าแนกเป็นความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้
ด้านงานแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การคลัง งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานพัฒนาชุมชนเป็นต้น  
 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและให้ผู้มารับบริการได้ทราบถึงล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการอีกท้ังเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกันได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องจึงนับได้ว่า
เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งที่ควรจัดให้เป็นองค์ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรต่อไป 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
มกราคม  2562 
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1. คณะท างาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
  ๑)นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
      นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส ประธานกรรมการ 
  2)นางกนกณัฐ  เพชโรภาส หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
  3)นางสาวจุฑารัตน์  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
      ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
  4) นายสุรสิทธิ์  ธานีรัตน์  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  5) นางณานัญญา  ทองกิ้ม ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
  6) นางสาวศิรินทิพย์  เล่าเฉี้ยน ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
  7) นางสาวภารณี  คิดดี           นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ/ 
          เลขานุการ 
  คณะท างานมีหน้าทีด่ังนี้ 

  1) ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลต าบลทุ่งใส 
  2) จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
  3) ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
  4) พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
  5) ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  หัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ใน
องค์กรเพ่ือน าเสนอประธาน รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงานและ KM 
Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดท ารายงานความคืบหน้า
ของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่างที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้เป็น Master Trainer ด้านการ
จัดการความรู้ 

2.ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

  กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
  ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

๑) ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน  
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๑) ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน  

  ๒) เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล 

3.เป้าหมาย KM (Desired State) 
  เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KMที่จะเลือกด าเนินการ 
ประกอบด้วย 
  ๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งใส ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝากอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
  ๒) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งใส มีส่วนร่วมในการด าเนิน/ 
กิจกรรม ของเทศบาล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
  ๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งใส มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน  
  ๔) การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
  ๕) การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและก าลังใจแกผู่้ปฏิบัติงาน 

4.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 

  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตาม
เป้าหมาย KM ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
  ๑) ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒) บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  ๓) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
  ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

5.แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต าบลทุ่งใส 
การจัดการความรู้ Knowledge Management 
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ 
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ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

  ๒) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้ งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย๖ประการต่อความรู้ได้แก่ 

  ๑)การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
  ๒)การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
  ๓)การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
  ๔)การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
  ๕)การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  ๖)การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
  โดยที่การด าเนินการ๖ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่ เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอ่ืนๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียวเนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด
เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้คือเริ่มที่ความรู้นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมากการจัดการความรู้ที่
ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงานเป้าหมายของงานที่ส าคัญคือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น๔ส่วนคือ 
  ๑)การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสนองตอบความต้องการของพนักงานและ
สนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 
  ๒)การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  ๓)ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นซึ่งสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร 
  ๔)ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไปการ
ท างานที่ประสิทธิภาพสูงหมายถึงการท างานที่ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
  เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้คือการที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน
มีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเองส าหรับใช้งานของตนคนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลาโดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วนเป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้ จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนและทดลองใช้งานจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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เฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝงหรือในภาษาวิชาการเรียกว่าบูรณาการอยู่กับ
ทุกกิจกรรมของการท างานและที่ส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย   

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 

  งานพัฒนางาน 
  คนพัฒนาคน 
  องค์กรเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
  ความเป็นชุมชนในที่ท างานการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองนี่คือ
หลุมพรางข้อที่๑ของการจัดการความรู้เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิดเอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย
ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามาอันตรายที่จะเกิดตามมาคือการจัดการความรู้เทียมหรือปลอมเป็นการ
ด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจการริเริ่ม
ด าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรกถ้าก้าวถูกทิศทางถูกวิธีก็มีโอกาสส าเร็จสูงแต่ถ้าก้าวผิดก็จะเดินไปสู่
ความล้มเหลวตัวก าหนดที่ส าคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ 
  การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 

  - สัมมาทิฐิ :ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว 
  - การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ 
  - การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริงและด าเนินการต่อเนื่อง 
  - การจัดการระบบการจัดการความรู้ 
  แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้
คือเป้าหมายที่งานคนองค์กรและความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้วเป็นเงื่อนไขส าคัญในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียมและ
ไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุดแรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย
มีมากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุดคือท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท าท าเพราะถูกบังคับตามข้อก าหนดท าตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 

6. องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 

  ๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  ๒. “เทคโนโลย”ี เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหาจัดเก็บแลกเปลี่ยนรวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น 
  ๓. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผู้ใช้เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 
  องค์ประกอบทั้ง๓ส่วนนี้จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุลการจัดการความรู้ของ
เทศบาลต าบลทุ่งใสจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ.
๒๕๔๖ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามา 
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันขอบเขต 

๗.แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลทุ่งใส 

แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้(Knowledge Management Action Plan)  
  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลต าบลทุ่งใสได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
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งานบรหิารงานทั่วไป 
เรื่องขั้นตอนการเชิญประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ 

 
 
 

 
 
 
 

การประชุมสภาท้องถิ่นม๒ีประเภทคือ 
(๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ 
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               การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปีเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปีไว้หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้การเรียก
ประชุมสภาท้องถิ่นตามให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วันเว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้
แต่ไม่ให้น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุมโดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย
การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ท าเป็นหนังสือหรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่ถ้า
บอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มีประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วยโดยให้
แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันแต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้นก็
ได้โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ทราบด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุมไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่นและให้
ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมหรือการนัดประชุมเว้นแต่เป็นการประชุมอัน
รีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัดประชุมเวลาสถานที่ประชุมและเรื่องที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนดดังนี้ 
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สิ่งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า 
 

1. การจัดเตรียมสถานที่ 
2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. การจัดเตรียมวาระการประชุม 

3.1) การเตรียมเรื่องเสนอที่ประชุม 
3.2) การจัดระเบียบวาระการประชุม 
3.3) การเชิญประชุม 
 
 
 

 
 

การเตรียมเอกสารในการประชุม 
เอกสารการประชุมจะช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมท าให้การประชุมด าเนินไปด้วย

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสารประกอบการประชุมที่ควรเตรียมไว้ก่อนการประชุมคือ 
1. ระเบียบวาระประชุม 
2. รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
3. คู่มือการประชุม 

(รายละเอียดเอกสารการประชุมที่อยู่ในวาระต่างๆ) 
4. ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอในที่ประชุม 
5. แบบลงนามการมาประชุมและเข้าร่วมประชุม 
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การเตรียมห้องประชุม/เอกสารประชุม 
1. จัดท าใบลงทะเบียนเข้าประชุม/ประสานงานงานประชาสัมพันธ์ให้ถ่ายรูปการประชุม 
2. จัดห้องประชุมเป็นแบบตัวยู 
3. จัดเตรียมเอกสารเล่มระเบียบส าหรับใช้ในการประชุมวางให้ส าหรับผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
4. จัดเตรียมและตั้งป้ายชื่อสามเหลี่ยมวางเรียงตามล าดับที่นั่ง 
5. ต่อไมโครโฟน๑ตัวต่อโต๊ะ๑ตัว 
6. ติดป้ายไวนิลส าหรับการประชุมใส่วัน/เดือน/ปี 
7. เตรียมเทปบันทึกเสียง-ตรวจสอบว่าพร้อมใช้งาน 
 
ขณะด าเนินการประชุม 
1. ประธานเริ่มเปิดการประชุมและเชิญนายกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
2. ประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
3. ประสานส่วนงานแม่บ้านให้เสิร์ฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 
 
หลังการประชุม 
1. เก็บอุปกรณ์ในการประชุมให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาไฟล์เสียงลงเก็บในคอมพิวเตอร์ 
3. ส าเนาใบลงทะเบียนพร้อมพิมพ์รูปถ่ายอาหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. ท ารายงานการประชุม 
5. การรับรองรายงานการประชุม 
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งานนิติการ 

เรื่องขั้นตอนการรับเรื่องรอ้งเรียนร้องทุกข์ 
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การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนมีความส าคัญส าหรับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะในการบริหารราชการหรือการให้บริการของส่วนราชการนั้นผลงานจะเป็น
สิ่งที่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้ าหน้าที่ของส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆซึ่งการแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องทุกข์ร้องเรียนให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นเครื่องชี้
วัดการปฏิบัติงานหากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากย่อมมี
โอกาสถูกต าหนิติเตียนจากประชาชนน้อยนอกจากเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนข้อเสนอแนะของประชาชนที่เกิด
จากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆแล้วยังมีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนที่เกิด
จากความไม่เป็นธรรมในสังคมหรือเกิดการกรณีพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเองซึ่งเทศบาลต าบลทุ่งใสมี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ใน
กรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียนเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการอุปสรรคความ
ยุ่งยากหรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดโดยมีข้อมูลตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้อง
พิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีดังนั้นเพ่ือให้การพิจารณาความหมายของเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงแบ่งแยกพิจารณาความหมายของค าว่า“เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน” ไว้ 2 ประการคือ 

 
“เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนข้าราชการ” หมายถึงเรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียนเนื่องจากการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตน 
 
“เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน” หมายถึงเรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลด

เปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับหรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อ่ืนหรือสาธารณชนได้รับความเสียหายและ
รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน 

 
หลักท่ัวไปในการด าเนินการเกี่ยวกับ 

เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน 
นิยามของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนคือเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ

เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามและเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ผู้ร้องขอให้ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลต าบลทุ่งใสแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์หรือลายลักษณ์อักษร(หนังสือ) หรืออ่ืนใด 
 การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในระดับต าบลได้น าแนวทางการด าเนินการของ
กระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
ซึ่งมีสาระส าคัญคือ 
 
1. ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนข้าราชการ 

(1) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ 

(2) ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ว่านั้นเนื่องมาจากพนักงานเทศบาลละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกระท าการนอกเหนืออ านาจ
หน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระท าการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่
ก าหนดไว้ส าหรับการนั้นกระท าการไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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2. ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน 
เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามและได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพ่ือให้ เทศบาลต าบลทุ่งใส
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรรวมถึงเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนที่ส่วนราชการอ่ืนขอให้เทศบาลต าบลทุ่งใสด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่หรือสามารถ
ประสานให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงด าเนินการต่อไปได้ 
3. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลทุ่งใส 

(1) ส่วนรับเรื่องท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ข้อเสนอแนะจัดท าทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์
เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

(2) ส่วนวิเคราะห์ติดตามและประสานงานท าหน้าที่ในการวิเคราะห์และประเมินเรื่องร้องทุกข์
พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อผู้บริหารและจัดท ารายงานแจ้งผู้
ร้องเรียนให้ทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามค าร้องเรียนร้องทุกข์ 

(3) ส่วนปฏิบัติการในพ้ืนที่หรือหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องส าคัญ
เร่งด่วนทั้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะโดยการลงปฏิบัติในพ้ืนที่และประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมการปฏิบัติ 

(4) ส่วนประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลต าบลทุ่งใสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ต้องเตรียมล่วงหน้าในการร้องเรียนร้องทุกข์คือ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. ภาพถ่ายเพื่อใช้เป็นหลักฐาน (ถ้ามี)  
 
หมายเหตุ 
1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ร้องทุกข์หมายถึงก. บอกความทุกข์เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ 
- ร้องเรียนหมายถึงก. เสนอเรื่องราว 
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2. อ้างอิงพ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา๓๘เมื่อส่วน
ราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการ
ด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
๑. ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ในช่องทางที่ก าหนด 
๒. งานนิติการ/งานประชาสัมพันธ์เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
๓. งานนิติการ/งานประชาสัมพันธ์แจ้งตอบรับและแจ้งชื่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้ร้องเรียนภายใน๓วันท าการพร้อมส าเนาแจ้งสมาชิกเทศบาลประจ าเขตเลือกตั้ง
เพ่ือทราบ 
 
 
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
งานนิติการประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล
ประจ าเขตเลือกตั้งนั้นรวมถึงผู้ร้องเรียนและคู่กรณี (ถ้ามี) เพ่ือเข้าตรวจสอบหาทางแก้ไขปัญหา 
 
 
 
การแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือ 
๒. งานนิติการด าเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องเรียนและคู่กรณีโดยท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
๓. หากยังไม่ได้ข้อยุติจึงรายงานผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ 
๔. หากปัญหาที่ร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนงานนิติการจะท าหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
 
 
 
การรายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
 
๑. เมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นงานนิติการรายงานต่อผู้บริหารและผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบต่อไป 
๒. ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านสื่อของเทศบาล 
๓. จัดท าสรุปรายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรื่องขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือภัยแล้ง 

(ขอรับน้ าอุโภค-บริโภค) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภัยแล้งโดยรวมแล้วหมายถึงภัยธรรมชาติอันเกิดจากการมีฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท าให้เกิด
สภาวะการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งทั้งด้านน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุให้พืช
พรรณต่างๆได้รับผลกระทบท าให้พืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะน าความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
มาสู่ประเทศชาติตลอดจนประชาชนเป็นอย่างมากทั้งทางด้านการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและด้าน
การเกษตรที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตรที่ส าคัญในตลาดโลกแต่ในช่วงที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรของประเทศลดลง 



-15- 
จากการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท าให้มีการขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและที่อยู่
อาศัยอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอีก
ทั้งการกระท าของมนุษย์ที่มีส่วนก่อให้เกิดความรุนแรงของการขาดแคลนน้ าซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภัยแล้ง
ส าหรับภัยแล้งทางด้านการเกษตรมีสาเหตุปัจจัยส าคัญอยู่2สาเหตุคือ 
1) สาเหตุจากธรรมชาติเช่นฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ าฝนน้อยดินมีความสามารถในการเก็บกักความชื้นต่ าปริมาณน้ า
ใต้ดินมีน้อยเป็นต้น 
2) สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์เช่นการกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรมการตัดไม้ท าลายป่าการใช้
ประโยชน์จากน้ าท าให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าลดลงระบบการเพาะปลูกความถี่ของการเพาะปลูกเป็นต้นดังนั้น
ในเบื้องต้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงกระท าได้คือการแจกน้ าให้ประชาชนหรือการขุดเจาะน้ าบาดาลสร้าง
ศูนย์จ่ายน้ าเป็นต้น 

 
 

แผนผังขั้นตอนการส่งน้ าผู้ประสบภัยแล้ง (ขอรับน้ าอุปโภค-บริโภค) 
ปัญหาน้ าอุปโภค – บริโภค 

ศูนย์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

 

 

 
 

ผู้ประสบภัยแล้ง 

1. ยื่นค าร้องณส านักปลัดเทศบาลทต.ทุ่งใส 
1.1กรอกแบบค าร้องผู้ประสบภัยพร้อมแนบเอกสาร
ดังนี้ 
1.2ส าเนาบัตรประชาชนจ านวน 1 ฉบับ 
   1.3ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน 1 ฉบับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 5 นาที/ราย 

(จพง.ป้องกันฯ :เป็นผู้รับเรื่อง) 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ 
1. เป็นผู้อาศัยอยู่และมีรายชื่อในทะเบียนบ้านใน
พื้นที่ต าบลทุ่งใส 
2. เป็นบ้านพักอาศัยไม่ใช่ผู้ประกอบการ 
บ้านเช่าห้องเช่าหมู่บ้านฯลฯ 
3. เดือดร้อนเนื่องจากปริมาณน้ าต้นทุนมีไม่
เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
4. มีภาชนะรองรับน้ า 
ระยะเวลาด าเนินการ 5 นาที/ราย 

(จพง.ป้องกันฯ :เป็นผู้ตรวจสอบ) 



-16- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ขออนุมัติจัดส่งน้ า 
รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตจัดส่งน้ าแก่ผู้ประสบภัย 
ระยะเวลาด าเนินการ 10 นาที/ราย 
ปลัดเทศบาล. เป็นผู้อนุมัติเพื่อลดขั้นตอนการท างานและรายงาน
ผลให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใสทราบ) 

4.ด าเนินการจัดส่งน้ าให้ผู้ประสบภัย 
ให้ผู้ประสบภัยลงลายมือชื่อเม่ือจัดส่งน้ าพร้อมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โดยมีรถบรรทุกน้ าจ านวน1คัน 
ระยะเวลาด าเนินการ 2 – 3ชั่วโมง/รายหรือให้บริการสูงสุด 
4- 5 ราย/ วัน) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5.สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทราบเป็นประจ า
ทุกเดือนและในภาพรวม 1 ปีเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
ในการด าเนนิการวางแผนป้องกันและปัญหาภัยแล้งต่อไป 
(จพง.ป้องกันฯ : เป็นผู้รับผิดชอบ) 
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งานแผนและงบประมาณ 
เรื่องขั้นตอนการจดัท าเทศบญัญตังิบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ 
1. งบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นทุกประเภททุกรายการจะต้องตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายทุกประเภททุกรายการจะต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด 
3. รูปแบบงบประมาณเป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
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อนึ่งรูปแบบการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของเทศบาลต าบลทุ่งใสหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนจึงเป็นการจัดท าในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ที่จะต้องมีการบันทึกรูปแบบลงใน
คอมพิวเตอร์โปรแกรม E-laasตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารูปแบบเหมือนกันทั้งประเทศและในการจัดท าร่างเทศบัญญัตินี้ประกอบด้วย๓
ส่วนดังนี้ 
ส่วนที๑่เป็นแบบตารางสถิติท่ีมีรายละเอียดว่าที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินโครงการ
อะไรบ้างและมีโครงการของปีงบประมาณปัจจุบันที่จะท าร่างเทศบัญญัติ 
ส่วนที่๒เป็นโครงการเฉพาะของร่างเทศบัญญัติงบประมาณปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะท าเทศ
บัญญัต ิ
ส่วนที๓่เป็นการสรุปแยกงบประมาณตามแผนงานเป็นตารางดังนั้นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
สามารถศึกษาได้จากส่วนที่๒ของร่างเทศบัญญัติฯจะดูง่ายที่สุดเพราะเป็นรายละเอียดของงบประมาณนั้นๆ
ทั้งหมดซึ่งมีรายละเอียดแยกเป็นชื่อโครงการให้เห็นชัดเจน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-19- 

งานพัฒนาชุมชน 
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หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 
พฤศจิกายน ของทุกปีในวันและเวลาราชการ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีท่ีทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 

1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497 
3. ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล 

อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่
อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจ า ยกเว้น
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ 

ใช้เอกสารอะไรบ้าง?? 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์) จ านวน 1 ชุด 

ผู้อ่ืนยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่??? 
สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจ ตัวจริงพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ อย่างละ 1 ชุด 
 
ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเม่ือไหร่???? 
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) 
 
ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่?? 
ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้ 
อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท  อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท 
อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท  อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 

หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคย
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน 
หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยัง
ชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือน
ตุลาคม ของปีถัดไป 

!!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ!!! 
ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน 
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เบี้ยยังชีพคนชรา สวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ มาตรวจสอบกันว่า การลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพคนชรา2562ใครมีสิทธิบ้าง แล้วจะไปลงทะเบียนได้ที่ไหน  
  
          เบี้ยยังชีพคนชรา หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นับว่าเป็นอีกสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับ
ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการด ารงชีวิตใน
แต่ละเดือน โดยในแต่ละปีก็จะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ มาลงทะเบียน 
และในปีนี้ก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2562 
มีรายละเอียดอะไรบ้าง แล้วสามารถไปลงทะเบียนได้เม่ือไหร่ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่ควรจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือในส่วนนี้ไป   
 
ใครบ้างมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
          ก่อนอ่ืนเรามาดูกันก่อนว่า ใครบ้างที่จะมีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ส าหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
เงินช่วยเหลือ ต้องมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
          - มีสัญชาติไทย 
          - มีอายุ 59ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยการลงทะเบียนของปี 2561ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 
กันยายน 2502 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2503ส่วนผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิด
วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ 
          - ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็น เงินบ านาญ เบี้ย
หวัด บ านาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อ่ืนที่รัฐจัดให้เป็นประจ า 

 
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ60ได้ที่ไหน อย่างไร ? 

          ส าหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเอง ได้
ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561โดยผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ลงทะเบียน ณ ส านักงานเขตที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่ส านักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
 
          โดยผู้สูงอายุสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางช่องทางไหนได้ตามนี้ 
          - โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ  
          - โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้สูงอายุ  
 
หลักฐานในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
          1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงพร้อมส าเนา หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  
          2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมส าเนา  
          3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงพร้อมส าเนา ส าหรับผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร 
          กรณีท่ีผู้สูงอายุไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจมายื่นค าขอขึ้นทะเบียนด้วย 

 
 

https://money.kapook.com/view180070.html
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เบี้ยยังชีพท่ีผู้สูงอายุจะได้รับ 
  
          ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสียชีวิต ซึ่งแบ่งได้ตามนี้  
          - ช่วงอายุ 60 - 69 ปี ได้รับเงิน 600 บาทต่อเดือน           
          - ช่วงอายุ 70 - 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน 
          - ช่วงอายุ 80 - 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน 
          - ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน 
          ทั้งนี้ ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียนในปี 2562จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพงวดแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562
เป็นต้นไป  
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การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินหมายถึงการจัดให้การระดมทรัพยากรในพ้ืนที่หนึ่ง  ๆ  ให้
สามารถช่วยเหลือผู้อาศัยในพ้ืนที่ได้มีโอกาสขอความช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและ
ในภาวะพิบัติได้โดยจัดให้มีระบบการรับแจ้งเหตุ  ระบบการล าเลียงขนย้าย  และการส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ให้แก่โรงพยาบาลที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพ และรวดเร็วตลอด  24  ชั่วโมง  เมื่อมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  
อุบัติเหตุ  และภัยพิบัติต่าง ๆผู้พบเห็นเหตุการณ์  หรือญาติ สามารถโทรแจ้งเหตุเพ่ือขอรถพยาบาลรับ
ผู้บาดเจ็บ  หรือผู้ป่วยฉุกเฉินน าส่งโรงพยาบาล  สามารถโทรที่หมายเลข 1669  ได้ทั่วประเทศฟรี  ตลอด  
24  ชั่วโมง  หรือเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบล         ทุ่งใส หมายเลข 0-
650-501-005 โดยแจ้งเหตุการณ์  สถานที่เกิดเหตุ  อาการผู้ป่วย                     ชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้แจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ  และสั่งการประจ าจังหวัดนั้น ๆ  ซึ่งจะมีหน้าที่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของแพทย์ในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  ณ  จุดเกิดเหตุ  รอทีมการแพทย์ฉุกเฉินไปถึง  
และยังสั่งการเร่งให้ชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมออกไปดูแลช่วยเหลือรับผู้ ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและ
ประสานโรงพยาบาลที่รับรักษาต่อเนื่อง 

 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลทุ่งใส หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดั
นครศรีธรรมราช 80120 
โทร.  1669  ตลอด  24 ชัว่โมง   หรือโทรศัพท์มือถือ 
0-650-501-005   
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ 
24  ชั่วโมง 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :  ทันที 
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ขั้นตอน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) 

 
 

2) 
 

3) 
 
 
 
 

4) 
 
 

5) 
 

6) 

รับแจ้งเหตุ 
 
สอบถามข้อมูล เหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุ อาการ 
 
ประเมินสถานการณ์เพ่ือพิจารณาการออกปฏิบัติการ
รายงานศูนย์สั่งการ (ศูนย์นเรนทร) ออกปฏิบัติการ 
 
ถึงจดุเกิดเหตุประเมินสถานการณ์รายงานสถานการณ์
ศูนย์สั่งการ ให้การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ   
 
ให้การดูแลระหว่างน าส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลสิชล 
 
กลับที่ตั้ง/สรุปการออกปฏิบัติการ/เตรียมพร้อม
รถพยาบาล 
 
(หมายเหตุ: -) 

 
1.30 นาท ี

 
 

54 วินาที 
 
 

6-10 นาที 
 
 

6-8 นาที 
 

8 นาที 

หน่วยปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

เทศบาลต าบลทุ่งใส 
อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1 แบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ระดับพ้ืนฐาน (BLS) 
 

ส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลทุ่งใส หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 80120 
075-466253, 075-466283 
(หมายเหตุ: (ส านักปลัดเทศบาล)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานท้องถิ่นก าหนด 
 

หมายเหตุ 
ชื่อกระบวนงาน:การบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้งเหตุ 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (19) ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเรื่องการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  
และการรักษาพยาบาล 

3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: - 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน :การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานที่ให้บริการ:  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลทุ่งใส  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



การประชุมคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management) 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งใส 

ผู้เข้าประชุม 
1. นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส 
2. นางกนกณัฐเพชโรภาส  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นางสาวจุฑารัตน์  เกตุแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  

     ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุรสิทธิ์  ธานีรัตน ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางณานัญญา  ทองกิ้ม  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นางสาวศิรินทิพย์  เล่าเฉี้ยน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
7. นางสาวภารณี  คิดดี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  พันจ่าเอกสุนทร  ชินวงศ์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

2.  นางสาวทิพมล  ทองจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3.  นางสาวจารว ี ระเห็จหาญ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
4.  นายสุริยา  คล่องแคล่ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  นางสาวอวยพร  จันทร์นุ่น  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6.  นายแอ๊ด  อ้นทอง   คนงานทั่วไป 
7.  นายสุเชษฐ  ปานหอ   คนงานทั่วไป 
8.  นางสาวอนงค์รัตน์  เลขข า  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
9.  นางสาวธิราภรณ์  เพชรสนิ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางสาวณัฏฐพัชร  รู้จ า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาววรารัตน์  คงทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาวพรพิตรา  ขุนจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
13. นายอานนท์  ทองกิ้ม   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
14. นางณัฐพร  โชติทอง    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
15. นางกุลนิษฐ์ชัญญา  แสวงลาภ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. นางสาวกมลทิพย์  ไหมเขียว  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
17. นางมลฤดี  นวลศรี   ครู คศ.1 
18. นางพรทิพย์  ภูชงค์   ครคูศ. 2 
19. นางจุฑารัตน์  ฤทธิโชติ  ผู้ดูแลเด็ก 
20. นางสาวพรรณนิภา  ชอบธรรม ผู้ดูแลเด็ก 
21. นายสุรเดช  สามสุวรรณ  พนักงานขับรถยนต์ 
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เมื่อครบองค์ประชุมนางวราภรณ์เวฬุธนาราชินปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส
ประธานกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลทุ่งใสกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดการองค์การความรู้ในองค์กร ประจ าปี 2562 
นางวราภรณ์เวฬุธนาราชิน  -  ในวันนี้ที่ดิฉันได้เรียกพนักงานและพนักงานจ้างมาในวันนี้ เพ่ือจะมาประชุม

หารือหรือแนวทางการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ของทต.ทุ่งใส ประจ าปี 2562 โดย
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น
“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการ
แข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วน
ราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพ่ือช่วย
ผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล 

 จึงขอแต่งตั้งคณะท างานดังต่อไปนี้  
   ๑. นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
       นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส ประธานกรรมการ 
   2. นางกนกณัฐเพชโรภาส หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      กรรมการ 
      3. นางสาวจุฑารัตน์  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
       ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
      4. นายสุรสิทธิ์  ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
   5.นางณานัญญา  ทองกิ้ม ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
      6. นางสาวศิรินทิพย์  เล่าเฉี้ยน ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
   7. นางสาวภารณี  คิดดีนักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ/   
         เลขานุการ 

  และขอเชิญนักทรัพยากรบุคคลได้ชี้แจงรายละเอียดของการจัดการความรู้ส าหรับ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเรียนเชิญ 
นางสาวภารณี  คิดด ี            -  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
                             การพัฒนาส่วนราชการให้ เป็น“องค์การแห่ งการเรียนรู้”โดยอาศัยกระบวนการ  
  “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

/ส่วนราชการ... 
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  ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ 
                            ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์   
   โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วย 
   องค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดังนี้ 

๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งใสไดร้ับการพัฒนา 
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนา 
ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
๒)การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งใส มีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงาน/ กิจกรรม ของเทศบาลต าบลทุ่งใสอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓)การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งใสมีสวนร่วมในการ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
๔)การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕)การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
6)การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่ 
เอ้ือต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการท างานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการ 
แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ  

การจัดการความรู้ในองค์การ  ต้องด าเนินการ 3 ระดับ คือ  
(1) การจัดการความรู้ในองค์กร  
(2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน  
(3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบ 

สารสนเทศและเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ดังที่พระ 
ราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖  
มาตรา๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรเพื่อให้มีลักษณะเป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวล 
ความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง 
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี 
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน  - ถือเป็นความรู้ที่คณะท างานทุกท่าน จะต้องช่วยกันออกแบบการด าเนินการจัด 
                                 ความรู้ในองค์กร ขอเชิญคณะท างานครับ 
นางกนกณัฐ  เพชโรภาส           - เนื่องจากการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ต้องมีการออกแบบรายละเอียดที่จะต้อง
       จัดท าและองค์ความรู้ในแต่ละสายงานก็จ าเป็นต้องให้บุคลากรในสายงานนั้น ๆ สรุป   
                                 ออกมาและต้องมีการตรวจสอบว่าองค์ความรู้นั้น เป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้อง จึงจะสามารถ   
                                 น ามาถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรได้ ดังนั้น จึงขอเสนอในการด าเนินการ ดังนี้ 

/แจ้งให้แต่ละส่วน… 
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1. แจ้งให้แต่ละส่วนราชการสังกัดร่วมกันจัดท าและรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละสาย
งานที่เก่ียวข้อง และได้ใช้องค์ความรู้นั้นในการปฏิบัติงานจริง 
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิดและการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
ให้บุคลากรทราบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
3. จัดระดมความคิดและประชุมเพ่ือจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของ 
เทศบาลต าบลทุ่งใส 
4. ด าเนินการตามแผนและกิจกรรมการที่ก าหนด รวมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

นายสุรสิทธิ์  ธานีรัตน ์  -ขอสอบถามถึงวิธีการข้ันตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการการจัดการความรู้ฯ 
                           จะมีโอกาสประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
นางสาวภารณี  คิดด ี  - การจัดท ากิจกรรม KM บุคคลที่ส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน KM ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
         ได้ดีและชัดเจนคือผู้น าองค์กรนั้นๆดังนั้นผู้น าของเทศบาลต าบลทุ่งใสที่ส าคัญคือ 
                                   นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลจะต้องร่วมแรงร่วมใจกระตุ้นสร้างแรงจูงใจช่วยเหลือ  
                                   ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทั้งนี้บุคลากรท้ังหมดของเทศบาลต าบลทุ่งใส จะต้องเปิดใจรับฟัง  
                                   แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลมีการ  
                                   ติดตามประเมินผลเพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคและหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบ 
                                   ความส าเร็จ 
นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแหล่งความรู้ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้ 
                                      ก าหนดวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
นางกนกณัฐ  เพชโรภาส  -  การหาแหล่งความรู้ซึ่งจ าแนกตามองค์ความรู้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบใน 
                           การ ปฏิบัติงานเช่นความรู้ด้านเอกสารด้านบันทึกข้อมูลระเบียบกฎหมายข้อบังคับก็ 
                                   เป็นองค์ความรู้ของส านักปลัดเทศบาลความรู้ด้านการเงินการคลังก็ เป็นองค์ 
         ความรู้ของกองคลังความรู้ด้านสันทนาการการศึกษาการจัดกิจกรรมก็เป็นองค์ 
         ความรู้ของกองการศึกษาความรู้ด้านการช่างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างก็ 
                                   เ ป็ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ข อ ง ก อ ง ช่ า ง ดั ง นั้ น จึ ง ใ ห้ หั ว ห น้ า ก อ ง ทุ ก ก อ ง / ส่ ว น   
         มีหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค์ 
         ความรู้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบทุกคนและกระตุ้นเตือนให้  
         บุคลากรในสังกัดท าการถ่ายทอดความรู้เพ่ือน าไปเรียนรู้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและ 
         สามารถน าไปปฏิบัติจริง 
นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่ส าหรับถ่ายทอดความรู้ หรือมุม KM เพ่ือให้ 
         บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งใสใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ 
นางณานัญญา ทองกิ้ม  -  ขอเสนอให้ใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในระเบียบวาระ 
                   อ่ืน ๆ ของการประชุมประจ าเดือนของพนักงานเทศบาล 
ที่ประชุม         เห็นชอบ     
นางสาวภารณี  คิดด ี        วิธีจัดเก็บเผยแพร่ชุดความรู้ดังกล่าวเห็นควรให้ 
                             1.จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสารโดยจัดท าเป็นเล่มและเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ  
          เทศบาลต าบลทุ่งใสเพ่ือความสะดวก ในการค้นคว้าหาความรู้และใช้เป็นแนวทางใน 

/การปฏิบัติงาน… 
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                                     การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.จัดเก็บชุดองค์ความรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบล 
     ทุ่งใสพร้อมจัดท ากระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 
     ซึ่งจะพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในอนาคตโดย 
     มอบหมายให้นางสาววรารัตน์  คงทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์เป็นคนจัดเก็บ 
     ข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี๔ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑5.45 น.  
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ภารณี ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางสาวภารณี  คิดดี) 
      นักทรัพยากรบุคลากรช านาญการ 

 
 
 
    (ลงชื่อ)         วราภรณ ์            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน) 
            ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลทุ่งใส (งานการเจ้าหน้าที่)  โทร. 075-466283  ต่อ 104                    

ที ่      3/2562 วันที ่ 19  กุมภาพันธ์   2562 

 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(Knowledge Management) ประจ าปีงบประมาณ                      

                  พ.ศ. 2562 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส 

1. เรื่องเดิม 

ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งใสได้ด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ข้อเท็จจริง 

บัดนี้ทุกส่วนราชการได้ด าเนินการจัดองค์ความรู้โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ และ
ได้เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ และจัดท าเป็นรูปเล่มอย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการค้นหา เพ่ือให้ทุกส่วนราชการสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

3.1 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
ด้านที่ 2 (ข้อ 4.4) 

3.2 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา๑๑ 
 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดทราบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์  

 
 

      (นางสาวภารณี  คิดดี) 
          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 
 
 



 
-2- 

 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
           (นางกนกณัฐ  เพชโรภาส) 
                    หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
ความเห็นปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
         (นางวราภรณ์  เวฬุธนราชนิ) 
                     ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งใส 
 
 
ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
                                                         (นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน) 
                    ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


