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      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  
 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในท้ังนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
 
 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาทโดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า 
 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี ้
 ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น 
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความ
มั่นคงและความยั่งยืนของการพฒันา 
 ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________
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อาศัย เล้ียงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือน 
 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ เป็นการรวมพลังของเกษตรกรในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมกันด าเนินการใน
การผลิต การตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐ และเอกชน 
 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ เป็นการประสานเพื่อจัดหาทุนและแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
 

 

    การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (Application of Sufficiency 
Economy for Government Officers) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะต้องเริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้น
ในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อน โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่
สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบ
นิเวศวิทยา ได้อย่างสมดุล มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ี บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพ
และสถานภาพ ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ และหมั่นเสริมสร้างความรู้ ให้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 การเตรียมนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเน้นการพัฒนาท่ีสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้เกิดข้ึน
พร้อมๆ กับการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยมุ่งให้ประชาชน/ชุมชน สามารถพึ่งตนเอง และ
สามารถเป็นที่พึ่งของสังคม/ประเทศชาติ ได้ในท่ีสุด 

 

 แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ 

 1) การบริหารจัดการในภาพรวม 

 ⦁ ผู้บริหารใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรหรือ
หน่วยงานของตนเอง โดยส่ือสารให้คนในองค์กรมีความเข้าใจและพัฒนาร่วมกนั 

 ⦁ เน้นให้คนในองค์กรหรือหน่วยงานน าหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ท างาน ในการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญา ให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาท าหน้าท่ีในการก ากับ การด าเนินงาน และการประเมินผล 

 ⦁ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การ
จัดสรรก าลังคนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมให้สอดคล้องกับ
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     ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี พ.ศ. (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คืออะไร 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็น ภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ท่ีจะก าหนดกรอบและแนว
ทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ" หรือตาม
คติพจน์ "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง ๒๐ ปี ต้ังแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 

 ที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ โดยเขียนว่า "มาตรา ๖๕ 
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจ าท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน...........  

 จากมาตรา ๖๕ นี้เอง ท าให้ต้องออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เรียกว่า "พระราชบัญญัติการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐" 

 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” โดยต าแหน่ง ประกอบด้วย  

 ๑. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  

 ๒.ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานฯ คนท่ีหนึ่ง  

 ๓.ประธานวฒุิสภา เป็นรองประธานฯ คนท่ีสอง  

 ๔.รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานฯ คนท่ีสาม 

 ๕. มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยต าแหน่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และประธาน
สมาคมธนาคารไทย 

 ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน ๑๗ คน จากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน ๗๕ 
ปี ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้าน
การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านสาธารณสุข 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ
การด ารงต าแห่งคราวละ ๕ ปี 
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    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 โครงสร้างของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีทั้งหมด ๕ ส่วน1 

 
 โดย ๕ ส่วนก็แบ่งแยกย่อยลงไปอีก และนี่คอืทั้งหมดที่เราต้องท าความเข้าใจ 

 ส่วนท่ี ๑ ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ 

o ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  
o สภาพแวดล้อมการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ  
o เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ 

 ส่วนท่ี ๒ การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

o สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก ๕ หัวข้อ 
o สถานการณ์และแนวโน้มภายใน ๘ หัวข้อ 

 ส่วนท่ี ๓ วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ 
                                                             
1 ข้อมูลทั่วไปของแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   
๑. ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๒. ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๓. ห้วงเวลาในการใช้แผน ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการ
ปฏิรูป ประเทศด้านต่าง ๆ  
๕. จุดประสงค์ของแผนฯ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

๑. 
• ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ 

๒. 
• การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

๓. 
• วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ 

๔. 
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

๕. 
• การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
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    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร 

 “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

 “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
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    หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๒๙๓๑ ลว ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒                        
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
  พื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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    กระบวนการในการควบคุมตดิตามผลและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน นับเป็นเครื่องมือ 

หรือองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินผลสามารถน าไปใช้ประโยชน์นับต้ังแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทราบจุดเด่น จุดด้อย ระดับขีด
ความสามารถและศักยภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน นอกจากนี้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยังช่วยให้ทราบว่าองค์การควรจะให้ผลตอบแทนมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน
ของพนักงานในแต่ละช่วงท่ีท าการประเมิน 

 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน มิใช่ประเมิน
ค่าบุคคล (Weigh the Work-Not the Worker) กล่าวคือ ผู้ประเมินจะค านึงถึงการประเมินค่าของผล
การปฏิบัติงานเท่านั้น มิได้มุ่งเน้นประเมินค่าของตัวบุคคลหรือของพนักงาน 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ท้ังนี้เนื่องจากในกระบวนการจัดการ ผู้บังคับบัญชามิได้มีหน้าท่ีเพียงแต่การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การส่ังงาน และประสานงานเท่านั้น 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นย าในการประเมิน หมายถึง ความเช่ือมั่น
ได้ (Reliability) ในการประเมินและความเท่ียงตรง (Validity) ของการประเมิน 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมินท่ีส าคัญ ได้แก่ ใบ
ก าหนดหน้าท่ีงาน (Job Description) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal form) และระเบียบปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Personnel Procedure on Performance Appraisal)  

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลการประเมินและหารือผลการปฏิบัติงาน
ภายหลังจากเสร็จส้ินการประเมินแล้ว 

๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการด าเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

    มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้อนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประเมิน

พิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะช่วย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ควรเป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจา
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   ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน 
 นักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงท่ีให้มีการสนับสนุน ให้คนท างานเฉพาะอย่างตามความถนัดของแต่ละ
คน คือ  Frederick  W. Taylor บิดาของการบริหารการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การแบ่งงาน
ออกเป็นส่วน ๆ แล้วให้คนงานแต่ละคนรับผิดชอบงานท่ีตนเองถนัด จะท าให้เกิดความช านาญในหน้าท่ี
งาน ซึ่งเรียกว่า ความช านาญเฉพาะอย่าง (Specialization) และจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต 
(Productivity) ดังนั้นการแบ่งงานในองค์การจึงเป็นการแบ่งงานทุกชนิดขององค์การให้อยู่ในรูปของ
กลุ่มงานต่างๆเพื่อให้เกิดความช านาญเฉพาะอย่างและเกิดประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามการแบ่งงาน
ยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยของงานท่ีเกี่ยวข้องคือ 

 ๑. ขอบข่ายของงาน (Job Scope) หมายถึงจ านวนงานท่ีได้รับมอบหมายและต้องรับผิดชอบ
มากน้อยแค่ไหน 

 ๒.ความลึกของงาน (Job Depth) เป็นการจัดระดับของการควบคุมท่ีผู้ปฏิบัติมีอยู่เหนืองานท่ี
ตนรับผิดชอบ    ไม่ว่าจะเป็นความอิสระความรวดเร็วตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ๓. ลักษณะงาน (Task Characteristics) การจัดคนให้เข้าลักษณะงานท่ีท าย่อมท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในการท างานสูง การลาออก การขาดงานจะต่ า 

 การจัดแผนกงาน (Departmentalization) 

          การจัดแผนกงานหมายถึง  การจัดรวบรวมงานชนิดต่าง ๆ หรือขั้นตอนของงานต่าง ๆ หรือ
กระบวนการท างานต่าง ๆ  ให้เข้ามาอยู่ในหน่วยงานใหญ่เดียวกัน  เพื่อให้งานมีความสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น 

 การกระจายอ านาจหน้าที่ (Distribution of Authority) 

อ านาจหน้าท่ีหมายถึง อ านาจอย่างถูกต้องท่ีได้รับจากหน้าท่ีงานหรือองค์การ ซึ่งอ านาจหน้าท่ีนี้จะมี
ความสัมพันธ์กับต าแหน่งงานท่ีได้รับอ านาจหน้าท่ีส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับการบังคับบัญชาการ
ตัดสินใจการจัดการต่างๆ ขององค์การ  ส่วนการกระจายอ านาจขององค์การก็คือ 

การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบส าหรับงานนั้น ๆ พร้อมท้ังมอบหมายหน้าท่ี และการตัดสินใจในการ
บริหาร 

 ประเภทของอ านาจหน้าที่ (Types of Authority) 

          อ านาจหน้าท่ีในองค์การแต่ละแห่งจะมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย เพราะฉะนั้น
อ านาจหน้าท่ีจึงจ าเป็นท่ีจะต้องหลากหลายด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วอ านาจหน้าท่ีท่ีพบเห็นมีอยู่ ๓ 
ประเภท ดังนี้ 
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   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการบริหารความเสีย่ง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์

ท่ีไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน หรือ
ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปูาหมายตามภาระกิจและพันธกิจหลักขององค์การ
ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของค์วามเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอน
การด าเนินงานหลักท่ีก าหนดไว้ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยเส่ียงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเส่ียงด้านการด าเนินงาน ปัจจัยเส่ียง
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเส่ียงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเส่ียงทางด้านการเงิน
และเศรษฐกิจ ปัจจัยเส่ียงทางด้านกฎหมาย และปัจจัยเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติการ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียงและการวิเคราะห์เพื่อ
จัดล าดับความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเปูาประสงค์ขององค์การ โดยการประเมินจากโอกาส
ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

๑) โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

๒) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของค์วามรุนแรง ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียง 

๓) ระดับของค์วามเส่ียง หมายถึง สถานะของค์วามเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับคือ ความเส่ียงสูงมาก ความเส่ียงสูง ความเส่ียง
ปานกลาง และความเส่ียงต่ า 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง 
และกระบวนการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และ
ปฏิบัติงานท่ัวทั้งองค์การโดยกระบวนการบริหารความเส่ียงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์การจะต้องสามารถ
บ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์การ และก าหนดวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมให้
ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือความเส่ียง 
หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์การยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) 

การติดตามประเมินผล หมายถึง เพื่อให้เป็นระบบบริหารความเส่ียงท่ีสมบูรณ์ หน่วยงาน
จะต้องมีการติดตามผลระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเส่ียงใดมี
ประสิทธิภาพดีให้คงด าเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้มีความ
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    ความรู้เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๑.ระบบชั้นยศ 

 ระบบช้ันยศ (Common level) เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๑๘ โดยการใช้ระบบจ าแนกต าแหน่งตามลักษณะงาน คุณภาพ
และความยุ่งยากของงานแต่ละต าแหน่ง หรือท่ีเรียกว่าระบบ PC (Position Classification) โดย
ก าหนดเป็นระดับต าแหน่งเป็นมาตรฐานกลาง (Common level) ๑๑ ระดับ หรือ "ซี" 

๒. ระบบแท่ง (Broadband) 

  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการกลางข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ เมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จาก “ระบบซี” เป็น “ระบบแท่ง (Broadband)” บังคับใช้ต้ังแต่
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ มีผลท าให้การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น แบ่งได้ ๔ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. ประเภทท่ัวไป  

 ๒. ประเภทวิชาการ  

 ๓. ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  

 ๔. ประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น  

๓. โครงสร้างและการบริการก าลังคนภาครัฐ 

 โปรดดูในส่วนของ พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ วิชา 
"ความรู้เร่ืองกฎหมาย" 

๔. กฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒. พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๓. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
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   ประเทศไทย ๔.๐  
หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก 

“โมเดลประเทศไทย ๑.๐” ท่ีเน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย ๒.๐” ท่ีเน้นอุตสาหกรรม
เบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย ๓.๐” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย ๓.๐” นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหล่ือมล้ าของความมั่งค่ัง” และ “กับดักความ
ไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นท่ีท้าทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย ๓.๐” ไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” 

“ประเทศไทย ๔.๐” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ 
ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปล่ียนเป็น “ท า
น้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างน้อยใน ๓ มิติส าคัญ คือ 

๑. เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  

๒. เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

๓. เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

 ประเทศไทย ๔.๐ เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน ๔ องค์ประกอบส าคัญ 

๑. เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยข้ึน และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

๒. เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่ท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

๓. เปล่ียนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรา้งมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services ๔. เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

 “ประเทศไทย ๔.๐” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชุดใหม”่ (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศ
ท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น 
“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” 
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   ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS) 
 EIS ย่อมาจาก executive information system แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร 
หมายถึง การน าสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบท่ีผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และ
สามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวกระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง (EIS) เป็นระบบข่าวสารที่มี
ความส าคัญต่อผู้บริหารองค์กรในเรื่องการพิจารณาก าหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ให้
สามารถจัดการองค์กร ให้สามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 หน้าที่ของ EIS 

 ๑. ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ 

 ๒. ช่วยในการควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic control)  

 ๓. การสร้างเครือข่าย (Networks)  

 ๔. ช่วยในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  

 ๕. ช่วยในการจัดการกับวิกฤต (Crisis management)  

 ข้อดีของระบบ EIS 

 ๑. ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้งาน 

 ๒. การใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๓. ให้สารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาท่ีต้องการ 

 ๔. ท าให้สามารถเข้าในสารสนเทศได้ดีขึ้น 

 ๕. มีการกรองข้อมูลให้ประหยัดเวลา 

 ๖. ท าให้ระบบสามารติดตามสารสนเทศได้ดีขึ้น 

 ข้อด้อยของระบบ EIS 

 ๑. มีข้อจ ากัดในการใช้งาน 

 ๒. อาจท าให้ผู้บริหารจ านวนมากรู้สึกว่าได้รับข้อมูลมากเกินไป 

 ๓. ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ท่ีได้จากระบบ 

 ๔. ไม่สามารถท าการค านวณท่ีซับซ้อนได้ 

 ๕. ระบบอาจนะใหญ่เกินกว่าท่ีจะจัดการได้ 

 ๖. ยากต่อการรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 ๗. ก่อให้เกิดปัญหาการรักษาความลับของข้อมูล 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ลักษณะของงบประมาณ 

เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ าแนกเป็นงบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลาง 
และรายจ่ายตามแผนงาน 

รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

(๑) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 

(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

(ข) หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 

(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค 

(จ) หมวดเงินอุดหนุน 

(ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น 

(๒) รายจ่ายเพือ่การลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

วิธีการจัดท างบประมาณ 

 วิธีการจัดท างบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการค านวณขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้น 
แล้วให้เสนอต่อต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม 
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ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ 

 ๑. ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก 

 ๒. เริ่มใช้ ณ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ๓. มีท้ังหมด ๑๖ หมวด ๒๗๙ มาตรา 

 ๔. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ลงนามรับรอง 

 

๒. องค์กรใดท าหน้าท่ียกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ 

 ๑. สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)  ๒. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู 

 ๓. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๔. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  

๓. มาตรา ๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวถึงราชอาณาจักรในเรื่องใด 

 ๑. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ๒. ความสามัคคี 

 ๓. ความดีงาม   ๔. ความเป็นประชาธิปไตย 

 

๔. อ านาจอธิปไตยเป็นของผู้ใด 

 ๑. ปวงชนชาวไทย  ๒. คณะรัฐมนตรี 

 ๓. รัฐสภา   ๔. ศาล 
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ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-------------------- 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บังคับใช้วันที่ 
 ๑. ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔   ๒. ๕ สิงหาคม ๒๕๓๔ 
 ๓. ๕ กันยายน ๒๕๓๔   ๔. ๖ ตุลาคม ๒๕๓๔ 
 

๒. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามข้อใด 
 ๑. ตามความเหมาะสมของภารกิจ  ๒. เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓. ความคุ้มค่า    ๔. ความมีประสิทธิภาพ 

 
๓. การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องใช้
วิธีการอย่างไร 
 ๑. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๒. วิธลีดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๓. วิธีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
 ๔. วิธีกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 

 
๔. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดถูกต้อง 
 ๑. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ๒. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 ๓. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๔. ถูกทุกข้อ 
 

๕. เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการให้ส่วนราชการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของส่วนราชการ
โดยต้องค านึงถึงเรื่องใด 
 ๑. คุณภาพและปริมาณงาน  ๒. คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๓. ความคุ้มค่าและปริมาณงาน  ๔. ความคุ้มค่าและการลดขั้นตอน 
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ข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------- 

 

๑. ข้อใดถือเป็น “สิ่งปฏิกูล”   

 ๑. เศษสินค้า   ๒. ปัสสาวะ 

 ๓. ถุงพลาสติก    ๔. ซากสัตว์  

 

๒. ข้อใดเป็น “มูลฝอย”   

 ๑. มูลสัตว ์   ๒. อุจจาระ  

 ๓. ปัสสาวะ    ๔. วัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็นของโสโครก  

 

๓. “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ๒. นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 

 ๓. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๔. ถูกทุกข้อ 

 

๔. “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า 

 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ๒. ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล ส าหรับในเขตเทศบาล 
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