
 
 
 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ต าแหน่งนายช่างโยธา 

 

“หลักสูตร นายช่างโยธา รุ่นที่ 11” 

 

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 – 25 ธันวาคม 2563 

และศึกษาดูงานนอกสถานที่  

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 

 

 

คณะผู้จัดท า 

“นายช่างโยธา รุน่ที่ 11” 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 

รายงานฉบับนี้เป็นเอกสารทางวิชาการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร         
นายช่างโยธา รุ่นที่ 11 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   
ไ ด้ มี ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห น้ า ที่  ข อ ง น า ย ช่ า ง โ ย ธ า  พ ร้ อ ม ทั้ ง 
ได้มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
โดยก าหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่  ระหว่างวันที่  7-25 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดปทุมธานี  
และจังหวัดชลบุรี 

ในการนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเอกสารทางวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ 
ผู้ เข้ารับการอบรมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าน าไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน ผู้ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ  
จนรายงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้  
 

 

 

นายช่างโยธา รุ่นที่ 11 
คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

 

เนื้อหา          หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

 ประวัติความเป็นมาสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     ๑ 

 บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน       ๓ 

 หลักการและเหตุผล        ๔ 

 วัตถุประสงค์         ๔ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       5 

 ข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/การขอบ้านเลขท่ี/รื้อถอนอาคาร ๕ 
- พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 1๓ 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(อาคาร9 ประเภท) 24 
- ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ 27 
- หลักเกณฑ์การประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของทางราชการ 37 

 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปวรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 57 

 กิจกรรมศึกษาดูงาน   

- รายงานผลการศึกษาดูงาน  61 
- โรงกลั่นบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  62 
- เทศบาลนครแหลมฉบัง  82 
- เทศบาลเมืองพัทยา  106 
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  125 
- มูลนิธิคุณพ่อเลย์  145 

 ภาคผนวก   

แหล่งที่มาของข้อมูล        

 
 



 
๑ 

 
ประวัติสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2545 ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 มีฐานะเทียบเท่าส านัก มีหน้าที่
ในการพัฒนาบุคลากรฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ทุกต าแหน่ง ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจ า ให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งส่งเสริม สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ภารกิจอีก
ประการหนึ่งของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ก็คือการพัฒนาบุคลากรของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ให้มีความพร้อมในการแนะน าช่วยเหลือ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
วิสัยทัศน ์

เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อปท. และ สถ.ให้มีศักยภาพ คุณธรรม  
และจริยธรรม 
 
พันธกิจ 

1. การยกระดับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อปท. และ สถ. ให้มีศักยภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรม 

2. การสร้าง “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ” ในการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์ฝึกอบรม แหง่ที่หนึง่ สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น (คลองหก) 

 
ศูนย์ฝึกอบรม แห่งที่หนึ่ง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก)ตั้งอยู่ที่หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี 

มหาดไทย ภายในวิทยาลัยการปกครอง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นส านักงานและศูนย์จัดการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแห่งแรกภายหลังการจัดตั้ง โดยได้รับมอบอาคารสถานที่จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย จัดฝึกอบรมจ านวน 3 หลักสูตร โดยมีที่พักเป็นอาคาร 8 ชั้น พร้อมด้วย สถานที่ออกก าลังกาย 
และสระว่ายน้ า สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ จ านวน 300 คน 
 

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหนึ่ง) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550 ตามด าริของ 
ท่านสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้น เ พ่ือรองรับภารกิจการจัดบริการสาธารณะ 
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยได้ร่วมกับ กองเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) และกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ล.ท.) ก่อสร้างศูนย์จัดการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหนึ่ง) ขึ้น  
โดยได้รับการบริจาคที่ดินในการก่อสร้าง จากครอบครัวท่านแพน สิริเวชภัณฑ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย โดยมีที่พักเป็นอาคาร 12 ชั้น 2 อาคาร สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ จ านวน 1,000 คน 
พร้อมจัดบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 



๓ 
 

 
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน 

ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
…………………………… 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้อง    

ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ  ความ
ช านาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่  ได้รับ
มอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ส ารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อการ 
วางแผนและออกแบบ  

1.2 ออกแบบ ก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และ ซ่อมแซม  
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด  

1.3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุค่าแรงงาน ตามหลัก วิชาช่าง และ 
มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ  

1.4 ก าหนดแผนในการด าเนินงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และ ซ่อมแซมหรือตรวจ 
การจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

1.5 ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพ่ือให้ถูกต้อง 
ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  

1.6 ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความ ต้องการของ 
หนว่ยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด  

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
งานโยธา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการก ากับดูแล  
2.1 ก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การด าเนินงานของ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาใน หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ของหน่วยงาน 

 



๔ 
 

 
3. ด้านการบริการ  

3.1 ให้ค าแนะน า สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ รับผิดชอบ  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ความช านาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ  

3.2 ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ ขอความ 
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน             ของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม
หล ัก ส ูต ร  “น ายช ่า ง โ ย ธ า  รุ ่น ที ่ 11”  ซึ ่ง เ ป ็นหล ักส ูต ร กา รฝ ึกอบรมภ าคบ ัง ค ับ ขอ งข ้า ร าชกา ร  
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งประเภททั่วไป ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด
ระหว่างวันที ่ 7 ธันวาคม ถึงวันที ่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ ่น (คลองหก)  
อ า เภอธ ัญบ ุร ี จ ังหว ัดปท ุมธาน ี โดยกลุ ่ม เป ้าหมายค ือ  ผู ้ที ่ด า ร งต าแหน ่ง นายช ่าง โยธาปฏ ิบ ัต ิง าน 
หรือนายช่างโยธาช านาญงาน 
 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 ในการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมภาคบังคับให้แก่ข้าราชการหรือพนักงาน 
ส ่วนท ้อ งถิ ่น  จ ึง ได ้จ ัดท าหล ักส ูต ร นายช ่า ง โ ย ธ า  เ พื ่อ ใ ช ้ส าห ร ับฝ ึก อบรมและพ ัฒนาข ้า ร าชกา ร  
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ด ารงต าแหน่งนายช่างโยธา ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารง
ต าแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
2. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ  

และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน  

และสามารถท างานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 

มาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน  

และการปฏิบัติงาน 
6. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ระหว่างกัน และสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 
 
 



๕ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถท างานในลักษณะทีมงาน

ได้อย่างเหมาะสม 
4. มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม มาปรับใช้กับการท างานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
5. มีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 

 

ผลงานหรืองานที่เกิดขึ้น 
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/การขอบ้านเลขที่/ร้ือถอนอาคาร 

 

1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตของเรา การมีบ้านเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้น 

ชีวิตใหม่ ที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไป   การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคาร 
ภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะด าเนินการได้ ทั้งนี้ เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้อง 
กันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกในการจราจร 
เพ่ือประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร 
           

           ดังนั้น การปลูกบ้านที่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจึงเป็นการส่งเสริมความม่ันคงของชีวิต
ในฐานะเป็นพลเมืองดีและเสริมสร้างความดีงามแก่จิตใจ 
 

2. ขั้นตอนในการปลูกสร้างบ้าน  
    2.1. ในเขตท่ีประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร  

ที่จะปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุญาตแบบแปลนเสียก่อนและจะสร้างเกินกว่าแบบที่ได้รับอนุญาตไม่ได้โดยยื่นค าร้อง ได้
ที่ส านักงานเทศบาล ส านักงานเมืองพัทยา และส านักงานเขตหรือกรุงเทพมหานคร อ าเภอ แล้วแต่กรณี 
                   2.2 บริเวณนอกเขตควบคุมตามข้อ 1 บ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างไม่ต้องอนุญาตสามารถปลูกสร้าง
ได้เลย 
 

ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอน และออกหลักฐานเพื่อออกหมายเลข
บ้าน ดังนี้ 
            1. ให้ยื่นค าร้องขออนุญาต(ข.1) ที่ส านักการช่าง  
           2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนดังนี้ 
                    - แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด 
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด 
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, บัตรประจ าตัวประชาชน(หน้า-หลัง) ผู้ขออนุญาต 1 ชุด 
                    - ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน, นส.3 ถ่านต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด 
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 



๖ 
 

 
           3. กรณีสร้างในที่ของบุคคลอ่ืน มีหลักฐานดังต่อไปนี้ 
                    - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
           4. กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกันกับบุคคลอ่ืน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
                    - หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกัน 1 ชุด 
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอท าความตกลง 1 ชุด 
                    - ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
           5. ขณะนี้กองช่าง มีแบบบ้านบริการประชาชน 30 แบบ  
                    - มีอาคารชั้นเดียวและสองชั้น 
                    - ขณะนี้เทศบาลได้ใช้เทศบัญญัติเรื่องควบคุมอาคารฉบับใหม่แล้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กองช่าง 
           6. หน้าที่อื่นๆ ที่ต้องขออนุญาตกับกองช่าง 

          - ขอกองวัสดุในเขตทางหลวงเทศบาล 
                    - ตัด คัดหินทางเท้าคอนกรีต 
                    - เชื่อมท่อระบายน้ าจากอาคารลงสู่ท่อสาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘ 
 

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

1. ใบค าขออนุญาต (ข.1) กรอกรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง 
๒. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมาน น. ๔ ตามมาตรา ๒๙ พร้อมถ่ายบัตรหรือใบอนุญาตของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตย์ (กรณีเป็นคสล.๓ ชั้น) 
(เจ้าของ/วิศวกร/สถาปนิก) 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต (เซ็นชื่อรับรองถูกต้อง) 
๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (เซ็นชื่อรับรองถูกต้อง) 
๕.ส าเนาโฉนดที่ดิน/นส.ณ/น.ส. ก/ส.ค.. ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า (เจ้าของที่ดินเซ็นชื่อรับรองถูกต้อง) 
6. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
๗. หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างในที่ติ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) กรอกเอกสารถูกต้อง 
พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของทีดิ่นมาด้วย 
หนังสือรับรองพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรมควบคุม (เซ็นชื่อรับรอง) 
๙ หนังสือรับรองพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีเป็นอาคารลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 
1๐. หนังสือใบมอบอ านาติดอากรแสตมป์ (กรณีไมใช่ผู้ขออนุญาต ให้ถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
1๑. ส าเนาหนังสือรับรองการขออนุญาตตั้งโรงงานหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี) 
1๒. หนังสือรับรองที่ระบุพยานให้เซ็นชื่อพร้อมถ่ายบัตรให้ถูกต้อง 
1๓. ผังบริเวณ แบบแปลน จ านวน ๓ ชุด พร้อมลงลายมือชื่อที่อยู่ของผู้รับรองให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(ส าหรับอาคารที่สร้างด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ต้องมีรายการค านวณแนบตัวอย่าง ๑ ชุด) 
1๔ หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) กรอกเอกสารถูกต้อง 
พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินมาด้วย 
๑๕.. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี).................................... 
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๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑ 
 

3. การแจ้งการปลูกสร้างบ้านและผู้มีหน้าที่รับแจ้ง  
    เมื่อปลูกบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ 

นั้น ๆ คือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือก านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอ าเภอ หรือผู้ช่วยนายทะเบียน ณ ส านักงาน
เทศบาล ส านักงานเมือง ส านักเขต กรุงเทพมหานคร ที่ว่าการอ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณีเพ่ือขอเลขประจ า
บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันปลูกสร้างบ้านเสร็จ หากไม่ไปแจ้งตามก าหนดมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับ      
ไม่เกิน 1,000 บาท 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้านใหม่ 

 1. ใบแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ผู้ขอ) 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอ) 
 4. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น (โฉนดที่ดิน,น.ส.3,ส.ป.ก) 
  5. รูปถ่ายบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จทั้ง 4 ด้าน ( ด้านหน้า , ด้านหลัง , ด้านซ้าย ,ด้วนขวา  
 6. บ้านที่ปลูกสร้างต้องมีห้องน้ า 
 7. แบบแปลนในการสร้างบ้านออกโดยผู้มีคุณวุฒิทางด้าน (ช่างเขียนแบบ สถาปัตย์ ส ารวจ ก่อสร้าง โยธา 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ) 
 8. หนังสือรับรองบ้าน (ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือ ถ้าไม่มีมาขอรับที่ อบต.) 
 9. ใบรับรองของเลขบ้าน (ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือ ถ้าไม่มีมาขอรับที่ อบต.) 

กรณีปลูกบ้านในที่ดินของคนอ่ืนเพิ่มหลักฐานดังนี้ 
  1. หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 

 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)       
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) 
 



๑๒ 
 

4. วิธีการรับแจ้ง  
   เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการสร้างบ้านใหม่แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

หลักฐานที่น าไปแสดง เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ก็ให้ก าหนดเลขหมายประจ าบ้านให้พร้อมกับจัดท าทะเบียนบ้านและ
ส าเนาทะเบียนบ้านต่อไป โดยจะมอบส าเนาทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือด าเนินกรในเรื่องการ ย้าย
บุคคลเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในโอกาสต่อไป หรือจะด าเนินการในคราวเดียวกันก็ได้ ส่วนเลขประจ าบ้าน ที่นาย
ทะเบียน ก าหนดให้นั้น ให้เจ้าบ้านไปจัดท าเลขประจ าบ้านติดไว้ที่หน้าบ้านหรือที่รั้วบ้าน ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง 
 

5. การรื้อถอนบ้านซึ่งมีเลขประจ าบ้าน  
   เมื่อได้มีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารโดยไม่ประสงค์จะปลูกสร้างใหม่ในที่ดินนั้นอีก หรือรื้อเพ่ือ 

ไป ปลูกสร้างที่อ่ืน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งภายใน 1 วัน นับแต่วันรื้อถอนเสร็จพร้อมกับน าส าเนา
ทะเบียนบ้านคืนแก่นายทะเบียนด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

6. หลักเกณฑ์  
          1. ให้ยื่นค าร้องขออนุญาต(ข.1) ที่ส านักการช่าง  
          2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนดังนี้ 
                    - แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด 
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด 
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, บัตรประจ าตัวประชาชน(หน้า-หลัง) ผู้ขออนุญาต 1 ชุด 
                    - ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน, นส.3 ถ่านต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด 
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
          3. กรณีสร้างในที่ของบุคคลอ่ืน มีหลักฐานดังต่อไปนี้ 
                    - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
          4. กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกันกับบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  
                    - หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกัน 1 ชุด 
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอท าความตกลง 1 ชุด 
                    - ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
          5. ขณะนี้กองช่าง มีแบบบ้านบริการประชาชน 30 แบบ  
                    - มีอาคารชั้นเดียวและสองชั้น 
                    - ขณะนี้เทศบาลได้ใช้เทศบัญญัติเรื่องควบคุมอาคารฉบับใหม่แล้ว ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่กองช่าง 
          6. หน้าที่อื่นๆ ที่ต้องขออนุญาตกับกองช่าง 
                    - ขอกองวัสดุในเขตทางหลวงเทศบาล 
                    - ตัด คัดหินทางเท้าคอนกรีต 
                    - เชื่อมท่อระบายน้ าจากอาคารลงสู่ท่อสาธารณประโยชน์ 



๑๓ 
 

 
พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 

๑. หลักการและเหตุผล 
โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพ่ือน าดินไปถมพ้ืนที่ที่ท าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืนอย่าง

กว้างขวาง   แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือ
ถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้
ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อ่ืนที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  

๒. สาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑ ก าหนดท้องที่ที่ใช้บังคับ กล่าวคือ พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะในท้องที่ที่

ก าหนดไว้ในมาตรา ๓ ได้แก่ เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา บริเวณที่มีพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

    กรณีเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือ
ถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อ่ืนนอกจากท้องที่ที่ก าหนดไว้ตามท่ีเห็น
ว่าจ าเป็นก็ได้ ประกาศดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น[๒]ประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
โดยให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการก านัน 
และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 

    ๒.๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าแนะน าในการออก
กฎกระทรวงตามมาตรา 6 ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น 
(มาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๒) 

    2.3 การขุดดิน ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดความหมายของค าว่า ขุดดิน หมายความ
ว่า กระท าแก่พ้ืนดินเพื่อน าดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือท าให้พื้นดินเป็นบ่อดิน (มาตรา๔) 

    ขั้นตอน (มาตรา ๑๗ ประกอบกับมาตรา ๑๘) 
    (ก) หากผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนที่

ปากบ่อดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
  (๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
  (๓) รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 
  (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
  (๕) ระยะเวลาท าการขุดดิน 

http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_048.htm#_ftn2


๑๔ 
 

  (๖) ชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  (๗) ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
  (๘) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน 
  (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    (ข) ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ

แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 

    (ค) ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นั บ แ ต่ วั น ที่ มี ก า ร แ จ้ ง   ถ้ า ผู้ แ จ้ ง ไ ม่ แ ก้ ไ ข ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ภ า ย ใ น เ จ็ ด วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ 
ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล 

    (ง) ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่
ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

    (จ) ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนั้น 

    ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผัง บริเวณและรายการไว้ที่สถานที่ขุดดิน
หนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่[๗]ตรวจดูได้ ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ 
ให้ผู้ขุดดินขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือ
ถูกท าลายดังกล่าว (มาตรา ๑๙) ส าหรับการได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุด
ดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อมผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้
ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย (มาตรา ๒๒) 

    นอกจากนี้ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขดุดินใกล้แนวเขต
ที่ดินของผู้อ่ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดิน
ตามวิสัยที่ควรกระท า (มาตรา ๒๔) ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรม
ทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณีทราบโดยด่วน (มาตรา ๒๕) 

    แต่การขุดบ่อน้ าใช้ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น (มาตรา ๒๓) 

    ๒.๔ การถมดิน  ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดความหมายของค าว่า   “ถม
ดิน” หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม (มาตรา๔) 

    ขั้นตอน (มาตรา ๒๖) 
    (ก) ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของที่อยู่

ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน พ้ืนที่
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
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๑๕ 
 

    (ข) การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าแล้วต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

    (ค) ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้โดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง และ
ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 

    ๒.๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความ
เสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วยสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ 

    เมื่อได้รับค าร้องขอ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุด
ดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้นให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุด
การขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้
ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๒๙) นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือ
การถมดิน ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ และให้ผู้
ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร (มาตรา ๓๐) ในกรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค าสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือ
การถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี 
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้น
ได ้

    ใ น ก ร ณี มี เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น  ใ ห้ พนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ มี ค า สั่ ง เ ป็ น ห นั ง สื อ ใ ห้ ผู้ ขุ ด ดิ น 
ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการ
แก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจ าเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น 

    ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลา ให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
อันสิ้นผล (มาตรา ๓๑) 

    ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย (มาตรา ๓๒) 

    ๒.๖ การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้ท าเป็นหนังสือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนา
ของผู้นั้น หรือจะท าเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 

    ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือแจ้งหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือ
ตัวแทน ได้ทราบค าสั่งนั้น เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว (มาตรา ๙) 



๑๖ 
 

    ๒.๗ การอุทธรณ์ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสั่งในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดิน 

    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน แล้วแต่กรณี พิจารณาค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดินให้เป็นที่สุด (มาตรา ๓๔) 

    ๒.๘ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๔๔) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
๒๕๔๓ ได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตาม
สมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ด้วย และก าหนดให้ในกรณี
ที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืนกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย รวมถึงให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่
ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดนั้น 
เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

  

๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอ านาจออก

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้  ส่ ว น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง นั้ น  เ มื่ อ ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ น 
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ (มาตรา ๑๐) 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๖ ก หน้า ๔๑ วันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๔๓ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ 
ให้เริ่มใช้บังคับในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๓ (มาตรา ๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

แผ่นพับการขุดดินถมดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๙ 
 

ด.3 
หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
ด.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ด.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินถมดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (อาคาร 9 ประเภท) 

 

ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
         มาตรา 32 ทวิ บัญญัติให้เจ้าของอาคาร 9 ประเภท ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบ
ด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ท าการตรวจสอบสภาพอาคาร แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อพนักงานท้องถิ่น
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  พ.ศ. 2550 เป็นปีแรกที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลบังคับใช้ กฎกระทรวง
ดังกล่าวออกไว้ใน พ.ศ. 2548 เรียกกฎกระทรวงว่า กฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ 
หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
อาคาร พ.ศ. 2548 (ขอเรียกสั้นๆ ว่า กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 เพ่ือความสะดวก)  กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ได้
ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบอาคาร โดยก าหนดให้การตรวจสอบอาคารแต่ละปีนั้นต้องตรวจสอบอาคารให้
ครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ทั้งนี้หากปีใดเป็นการตรวจสอบใหญ่แล้ว การ
ตรวจสอบอาคารจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 14 เพ่ิมเติมด้วย  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
อาคารนั้น กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้ว่าให้ด าเนินการตรวจสอบอาคารโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้เลือกปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ หลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในกฏ
กระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (1) หรือ กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (2)  โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์
เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (1) และยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร  หรือสภา
สถาปนิก ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (2) ให้เลือกใช้ในทางปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบอาคารจึงตรวจสอบอาคาร 
โดยพิจารณาจากข้อบังคับตามกฎกระทรวงต่างๆ ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ซึ่งเป็นข้อบังคับ เกี่ยวกับการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างเป็นส าคัญ ซึ่งเจตนารมณ์ของการตรวจสอบอาคาร
แล้วเป็นการตรวจสอบสภาพอาคารจากการใช้งานเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายยิ่งในการ
ตรวจสอบอาคาร แทนที่จะมุ่งเน้นสภาพการใช้งานอาคารกลับมุ่งย้อนไปตรวจสอบการออกแบบ การควบคุมงาน 
การอนุญาตใช้อาคารโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถบรรลุผลตามเจตนารมณ์เพ่ือการตรวจสอบสภาพการ
ใช้งานอาคารหากว่า มีเกณฑ์การตรวจสอบที่มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลง พัฒนา และปรับปรุงได้ตามเวลาอัน
สมควรจากเกณฑ์ระดับต่ าไปสู่เกณฑ์ระดับที่สูงขึ้น นอกจากจะท าให้การท างานของแต่ละฝ่ายทั้งผู้ตรวจสอบ เจ้า
พนักงานท้องถิ่น และเจ้าของอาคารมีความชัดเจนมากขึ้น ยังเป็นการส่งเสริมให้อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเกิด
ความสนใจเข้าร่วมการตรวจสอบอาคารมากขึ้นได้ รวมทั้งสามารถลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้หลาย
ประการกรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารได้เล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้
ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท เพ่ือด าเนินการจัดท าเกณฑ์ส าหรับใช้
ตรวจสอบอาคารทั้ง 9 ประเภท เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ทางเลือกส าหรับใช้ในการตรวจสอบสภาพใช้งานอาคารเป็นการ
เฉพาะ โดยหวังว่าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร9 ประเภท จะน ามาใช้เพ่ือลดปัญหา การออกใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร (ร. 1) ให้กับอาคารที่มีสภาพพร้อมใช้งาน หรือการออกค าสั่งให้อาคารปรับปรุงโดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ หากพบว่าอาคารดังกล่าวมีข้อบกพร่องที่ผู้ตรวจสอบให้ความเห็นในรายงานตรวจสอบอาคารต่อไป 

 
 
 



๒๕ 
 

ส าหรับอาคารที่เข้าข่ายต้องท าการตรวจสอบอาคารตาม "กฎกระทรวง ก าหนดประเภทอาคารที่
ต้องจัดใหม้ีผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 " มีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก ่

 

1.อาคารสูง (อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของ 
อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของ ชั้นสูงสุด) 
 

          2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่ก่อสร้างข้ึนเพ่ือใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่ อาศัยหรือ
ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตร
ขึ้นไป) 
 

           3.อาคาร ชุมชนคน (อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ ชุมนุม
คนที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนข้ึนไป) 
 

           4.โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส าหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือ
การแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม) 
 

           5.โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป 
 

           6.อาคาร ชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบ ครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว) ที่มี
พ้ืนที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
 

           ส าหรับอาคารชุด และอาคารอยู่อาศัยรวมที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะได้รับ
การผ่อนผันการตรวจสอบคือ - กรณีท่ีมีพ้ืนที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ท าการ
ตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2555 - กรณีท่ีมีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน 5,000 ตาราง
เมตร ให้ท าการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2553 
 

           7.อาคารโรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
 

           8.ป้าย สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา
หรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป 
 

           9.สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
 

           ทั้งนี้อาคารทั้ง 9 ประเภท (เว้นแต่อาคารตามข้อ 6 ที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
ต้องถูกตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ส าหรับกรณีพ้ืนที่นอกเขตควบคุม
อาคาร (พ้ืนที่ที่ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือพ้ืนที่นอก
เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง) อาคารที่ต้องท าการตรวจสอบมี 4 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ 
 
            



๒๖ 
 

 กรณีอาคารของเอกชนที่จะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตาม" กฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือผู้ด าเนินการต้องการท าประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 " ประกอบไปด้วย 
 

            1.อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 

            2.อาคาร ชุมชนคน 
 

            3.โรงมหรสพ 
 

            4.โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป 
 

            5.สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 

            6.ป้าย สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา
หรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๗ 
 

ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
 

       ที่สาธารณประโยชน์" หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้
อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบเป็น
ต้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพ่ือ
ประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามท่ีระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ 
หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นท่ีก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
 

      พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์แห่งตนได้ ก็เฉพาะกรณี
ที่มีระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้นเช่น การอนุญาตขุดดินลูกรังหรือการอนุญาตดูดทราย เป็นต้น 
การรังวัดเพื่อออกหนังสือส าหรับที่หลวง 
การรังวัดเพื่อออกหนังสือส าหรับที่หลวง มีวัตถุประสงค์พอสรุปได้ 5 ประการ คือ 

1. เพ่ือก าหนดขอบเขตหรือแนวเขต ปักหลักเขตท่ีดิน ปักหลักเขตท่ีสาธารณประโยชน์ และปักแผ่นป้าย
ชื่อที่สาธารณประโยชน์ 

2. เพ่ือให้ทราบต าแหน่งที่ตั้ง ขนาดรูปร่าง และเนื้อที่ดินที่ถูกต้องของที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
3. เพ่ือป้องกันการบุกรุก เข้าท าประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมายและลดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน 
4. เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการคุ้มครอง และดูแลรักษาให้คงอยู่เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมตลอด โดย

มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความส านึกใน การช่วยดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ 
5. เพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน 

      ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงการรังวัดออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวงให้ถูกต้อง ตามสภาพและขอบเขตที่แท้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่ ช่วยให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกต่อการรังวัด 
ได้แก่ 

 ระวังชี้แนวเขตท่ีดินข้างเคียงที่มีแนวเขตติดต่อกับท่ีสาธารณประโยชน์อย่างถูกต้อง ไม่น ารังวัดรุกล้ าที่
สาธารณประโยชน์ 

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ ขอบเขต และแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องและข้อมูล
เกี่ยวกับการบุกรุกเข้าท าประโยชน์ หรือการลุกล้ าแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 

 สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต เพ่ือหาประโยชน์จากที่สาธารณประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ไม่หวังดี 
 ให้ข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษา และยุติข้อพิพาทต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ เกิดจากตัวประชาชนซึ่งเป็นผูบุ้กรุก ดังนี ้ 
 

1) ผู้บุกรุกไม่ทราบว่าเป็นสงวนหวงห้ามอย่างสุจริตใจ เมื่อเห็นว่าเป็นที่ว่างเปล่าจึงเข้าไปยึดถือ ครอบครอง
ท าประโยชน์ 

 2) ผู้บุกรุกไม่ทราบอาณาเขตที่แน่นอน ผู้บุกรุกประเภทนี้อาจทราบแต่เพียงว่าที่ดินบริเวณนั้น ๆ เป็น      
ที่สงวนหวงห้ามแต่ไม่ทราบอาณาเขตที่แน่นอนก็เข้าไปยึดถือครอบครอง ผู้บุกรุกประเภทนี้บางคนเป็นผู้เคารพ 
กฎหมาย เช่น เมื่อทางราชการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงก็ไม่คัดค้านโต้แย้งแต่ประการใด เพียงแต่ขอรับ
ประโยชน์พืชผลที่สร้างไว้เทา่นั้น  

3) ผู้บุกรุกมีเจตนาบุกรุก ผู้บุกรุกประเภทนี้ทราบดีว่าที่ดินที่ตนเข้าไปถือครอบครองนั้นเป็นที่สงวน       
หวงห้าม เมื่อเขา้ไปอยู่อาศัยแรก ๆ เจ้าหน้าที่ไม่ว่ากล่าวตักเตือนแต่อย่างใด ต่อมาได้สร้างหลักฐานถาวรขึ้น และยัง
ไดช้ักชวนญาติพี่น้องหรือเพ่ือฝูงเข้าไปบุกรุกท่ีดิน ทั้งนี้อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง  

4) ผู้บุกรุกมีเจตนาเข้าอยู่อาศัยและท ากินเป็นการชั่วคราว ผู้บุกรุกประเภทนี้ทราบก่อนแล้วว่าที่ดินที่       
ตนเข้าไปอยู่อาศัยนั้นเป็นที่สงวนหวงห้าม โดยเจตนาเดิมเพียงแต่จะเข้าไปอยู่อาศัยชั่วคราว เมื่อทางราชการบอก
กลา่วตักเตือนก็พร้อมที่จะออกจากท่ีดินตนบุกรุก แต่ถ้าทางราชการปล่อยปละละเลยให้อยู่นาน ๆ ไป อาจจะเปลี่ยน
เจตนาใหม่ไมย่อมออกจากที่ดินที่บุกรุก ซึ่งกรณีเช่นนี้มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

นอกจากนั้นยั งมีข้อมูลที่กล่ าวถึงสาเหตุส าคัญที่มีส่ วนสนับสนุน ส่ งเสริมให้ประชาชนบุกรุกที่  
สาธารณประโยชน์ เกิดจากสาเหตุส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1) การปล่อยปละละเลยของภาครัฐ เนื่องจากท่ีสาธารณประโยชน์มีเป็นจ านวนมากและกระจัดกระจายอยู่
ทั่วไปทุกท้องที่ ท าให้การ ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันกระท าได้ไมท่ั่วถึงประกอบกับในบางครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มีอยู่ก็ขาดความ รับผิดชอบไม่น าพาตอ่ภาระหน้าที่ท่ีต้องดูแลรักษา  

2) ปัญหาการขาดที่ดินท ากิน เนื่องจากประชาชนเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ที่ดินมีจ านวนจ ากัด เป็นเหตุ
ให้ประชาชนมีที่ดินไม่ เพียงพอแก่การประกอบอาชีพ จึงมีการบุกรุกเข้าท าประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ  

3) การไม่มีกฎหมายก าหนดสิทธิในการถือครองที่ดิน การไม่มีกฎหมายก าหนดสิทธิในการถือครองที่ดินนั้น
เป็นเหตุให้นายทุนหรือผู้ที่มีก าลังเงินมากมี โอกาสซื้อที่ดินกักตุนไว้เป็นจ านวนมาก ผู้ขายก็มักจะขายให้กับผู้มีฐานะ
ทางการเงินดีและได้ราคาสูง ส่วนผู้ยากไร้ไม่มีเงินหรือทรัพย์น้อย ไม่สามารถซื้อที่ดินหรือสู้ราคากับนายทุนได้ต้องดิ้น
รนหาที่ท ากันเม่ือมีโอกาสก็จะบุกรุกที่ดินของรัฐ 

4) ความเป็นอิสระในการตั้งบ้านเรือนหรือเลือกที่อยู่  
เนื่องจากทางราชการมิได้ก าหนดมาตรการหรือออกกฎหมายบังคับว่า การเลือกสถานที่ปลูกบ้าน อยู่อาศัย

ต้องเป็นไปตามที่รัฐก าหนด ประชาชนจึงปลูกบ้านอยู่อาศัยได้โดยอิสระกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตาม ความพอใจจึง
ไดบุ้กรุกเขา้ไปอยูอ่าศัยในท่ีดินสาธารณะ  

5) การขาดวินัยของพลเรือน ผู้บุกรุกบางรายทราบดีว่าที่ดินที่ตนยึดครอบครองเป็นที่ดินของรัฐ แต่ด้วย
ความขาดวินัยและความ รับผิดชอบต่อสังคม ถือประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ และคิดว่าที่ตนกระท าไปนั้นเป็นเรื่อง
เล็กน้อย ไม่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมากนัก จึงท าให้บุคคลที่กระท าผิดในด้านนี้อยู่ในสังคมได้อย่างไม่กระดากอาย
เสมือนไมมี่ ความผิด 

 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ลักษณะของที่สาธารณประโยชน์ 
 

ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน มีลักษณะ 
อย่างไรนั้น มีบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ค าจ ากัดความไว้หลายฉบับ จึงขอยกตัวอย่าง       
พอสังเขป ดังนี้  

1. ค าจ ากัดความตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
   - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุก

ชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์รว่มกัน เช่น  
(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย ประการอ่ืน

ตามกฎหมายที่ดิน  
(๒) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้รว่มกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 
(๓) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรทหาร ส านักราชการบ้านเมือง 

เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์  
มาตรา 1304 (2) ได้กล่าวถึงทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ส าหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน    

หรือ “ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” โดยได้ให้ตัวอย่างไว้ เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน ้า ทางหลวง ทะเลสาบ แต่ที่ดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ยังมีอีกมาก เช่น ในท้องที่ตามต่างจังหวัด 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาท าไร่ แต่อาจไม่มีที่ให้สัตว์กินหญ้า รัฐจึงได้สงวน หวงห้ามที่ดินแปลงใดแปลง
หนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมไว้ให้ราษฎรส าหรับเป็นที่เลี้ยงสัตว์ หรือสงวนที่ดินไว้ให้ ราษฎรใช้เป็นที่เผาศพ ฝังศพ          
(ปา่ช้าสาธารณะ) หรือแม้แตใ่นกรงุเทพมหานคร ก็มีการสงวนที่ดินไว้เป็น สวนสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สนามหลวง สวนลุมพินี สวนจตุจักร เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง 
และเป็นทรัพยส์ินของรัฐที่มีไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้รว่มกัน 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของ
แผน่ดินส าหรับพลเมืองใช้ รว่มกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

ค าจ ากัดความตามระเบียบฯ ข้อ 5 “ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง ใช้รว่มกัน    ที่
อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์รว่มกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติ     โดย
การใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า 
สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และท่ีสาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน” มีความหมายตามบท กฎหมายที่กล่าวขา้งต้น 
แตจ่ะขยายความเพิ่มเติมลักษณะของการเกิดที่สาธารณประโยชน์ ดังนี้  

 

(1) การเกิดขึ้นโดยสภาพตามธรรมชาติ  
หมายความว่า ที่สาธารณประโยชน์ประเภทนี้ โดยสภาพของตัวทรัพย์มีไว้ส าหรับให้พลเมืองใช 

ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ แม่น้ า ล าคลอง    หนอง บึง ก็ล้วนแต่ เป็นที่ดิน
ส าหรับพลเมืองใช้รว่มกันที่เกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติของทรัพย์นั้น   “ที่สาธารณประโยชน์ ไมจ่ าเป็นทีท่างราชการ
ต้องสงวนหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันก็เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสภาพได้ (ค าพิพากษาฎีกา             
ที่ 1035/2504)  
 
 
 



๓๐ 
 

(2) การเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์รว่มกันของประชาชน  
ที่สาธารณประโยชน์ประเภทนี้ เกิดข้ึนโดยการใช้รว่มกันของประชาชน เช่น ที่ดินนั้นเดิม เป็นที ่

รกร้างว่างเปล่า ประชาชนได้น าสัตว์ไปปล่อยเลี้ยงร่วมกัน จนกลายเป็นที่สาธารณประโยชน์ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ 
จะต้องได้ข้อเท็จจริงว่า มีการใช้จริงๆ และเป็นการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ของ
ประชาชน มิใช่ใช้เพ่ือประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง  
 

(3) การเกิดขึ้นโดยผลทางนิติกรรม  
การเกิดขึ้นของที่สาธารณประโยชน์โดยผลทางนิติกรรมนี้ อาจเกิดจาก การซื้อขาย การ แลกเปลี่ยน  

หรือมีผู้ยกให้ ซึ่งสองกรณีแรกจะต้องน าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 71 จึงจะถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่กรณีที่เป็นที่ สาธารณประโยชน์โดยมีผู้ยกให้ 
หรอือุทิศ ซึ่งการอุทิศท่ีดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์จะมี 2 กรณี คือ อุทิศ โดยตรง และอุทิศโดยปริยาย  

     การอุทิศโดยตรง คือ การที่เอกชนซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินโดย                  
ชอบด้วยกฎหมาย แสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งยกท่ีดินของตนให้เป็นที่ดินส าหรับประชาชนให้ใช้ประโยชน์รว่มกัน หรือ
ให้เป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะการอุทิศที่มีเจตนาชัดแจ้งนี้เรียกว่าเป็นการอุทิศโดยตรง ต้องน า
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 71 หรือ อาจส่งมอบ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ทางราชการไปด าเนินการเอง หรือท าเป็นหนังสือแสดงเจตนายกให้ หรือให้ถ้อยค าต่อ
พนักงานเจา้หน้าที่ไว้ก็ได้ 

      การอุทิศโดยปริยาย เป็นการอุทิศที่ไมป่รากฏเจตนาชัดแจ้งว่าจะยกที่ดินให้เป็น ที่สาธารณ 
ประโยชน์หรือไม่ แต่ได้ปล่อยให้ประชาชนทั่วไปสัญจรไปมา หรือให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้ โดยไม่สงวนสิทธิ
มาเปน็เวลานาน การกระท าท่ีแสดงออกเช่นนี้เรียกว่าเป็นการอุทิศโดยปริยาย  
 

(4) การเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย  
โดยทางราชการได้ประกาศหวงห้ามไว้ เช่น การประกาศโดยสมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการ 

มณฑล หรือนายอ าเภอ ซึ่งในสมัยก่อนเมื่อยังไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า           
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ทางราชการจะประกาศหวงห้ามไว้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์       
 

     โดยมีกฎหมายสงวนหวงห้ามไว้ เช่น ตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอัน 
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478” การสงวนหวงห้ามในยุคนี้ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ด้วยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามโดยมีแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย ต่อมามีการใช้บังคับใช้ 
“ประมวลกฎหมายที่ดิน” พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
พุทธศักราช 2478 ก็ถูกยกเลิกไป การที่ทางราชการจะสงวนหวงห้ามที่ดินก็ ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 20 (4) ซึ่งบัญญัติวิธีการสงวนหวงห้ามไว้ว่า “ให้คณะกรรมการ จัดที่ดินแห่งชาติมีอ านาจพิจารณา สงวน
หวงห้ามตามความต้องการของทบวงการเมืองซึ่งอาจเป็นการสงวน หวงห้าม เพ่ือน าที่ดินให้ประชาชนใช้ร่วมกัน 
หรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ” และในปี พ.ศ. 2515 ได้มี “ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334” จึงมี
การแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการสงวนหวงห้ามเสียใหม่ด้วยการก าหนดให้คณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ มีอ านาจพิจารณาสงวนหวงห้ามที่ดินได้เพียง 2 กรณี คือ ใช้อ านาจสงวนและพัฒนาที่ดินเพ่ือจัดที่ดินให้
ประชาชน ตามาตรา 20 (3) และอ านาจสงวนหวงห้าม เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์รว่มกัน ตามมาตรา 20 (4)  

     โดยการเวนคืน ในการเวนคืนที่ดินต้องออกเปน็พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีท่ีจ าเป็น 
เพ่ือกิจการอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ หรือได้มาเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีความจ าเป็นในเรื่องการ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 



๓๑ 
 

    การควบคุมและคุ้มครองปอ้งกัน  
๑) การจัดท าทะเบียนที่สาธารณประโยชน์  
การจัดท าทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ มีหลักฐานการจัดท ามานานแล้ว ดังนี้  
(๑) ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๑๔ ก าหนดให้ 

กรมการอ าเภอจัดท าบัญชีที่ดินที่นา ที่สวน ที่ห้วย หนอง คลอง บึง เอาไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตาม หน้าที่การ
จัดทะเบียนที่ดินตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เป็นการจัดท าทะเบียนทั้งหมด รวมทั้ง  ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ด้วย  

    (๒) ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้มีการส ารวจ            ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทุกแปลง ไม่ว่าจะได้มีการหวงห้ามไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาการบุกรุก             ที่
สาธารณประโยชน์ของราษฎรให้ไดผ้ล แต่ก็ท าไม่ส าเร็จ เพราะการส ารวจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก  

    (๓) ตามพระราชบัญญัติหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
ก าหนดใหก้ารสงวนหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าไว้เป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้รว่มกันที่เกิดข้ึนตั้งแต่               วันที่ 
๘ เมษายน ๒๔๗9 ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกาและน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ กระทรวงมหาดไทย
ไดม้ีค าสั่งที่ ๒๕๐/ ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๗๙ วางระเบียบให้น าที่ดินที่ได้มี          พระราชกฤษฎีกาหวง
หา้มลงทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ให้เป็นหลักฐานด้วย 

   (๔) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๐/๒๔๙๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๑ สั่งให้ จังหวัดต่าง ๆ 
พิจารณาตรวจสอบทะเบียนที่ดินหวงห้ามและหนองน้ าสาธารณะภายในท้องที่ว่ามีการออกทับ หรือเหลื่อมล้ าที่ดิน
ของเอกชนที่ได้ครอบครองก่อนประกาศหรือไม่ แล้วจัดทะเบียนว่ามีกี่แห่งอยู่ในท้องที่ใด หมู่ใด ต าบลใด ได้ประกาศ
หวงห้ามไว้ตั้งแตเ่มื่อใด ฯลฯ เพ่ือจังหวัดจะได้ด าเนินการกับผู้บุกรุกตอ่ไป  

   (๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๓/ ๒๔๙๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๙๒ สั่งให้ จังหวัดน าที่ดิน
สาธารณประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานหวงห้าม หรือทางการมิได้หวงห้าม แต่ได้กลายเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตามกฎหมายแล้วขึ้นทะเบียนเอาไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นที่สาธารณประโยชน์ ที่เกิดขึ้น โดยสภาพ เช่น แมน่้ า 
คลอง ห้วย บึง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการปกหลักเขตไว้ เป็นหลักฐาน และท าป้าย ปักไว้ ณ ที่ดินนั้น           
ให้ราษฎรทราบว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ 

   (๖) เมื่อมีประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การส ารวจที่ดินสาธารณประโยชน์ก็มี 
ความส าคัญและจ าเป็นยิ่งขึ้น โดยได้วางหลักการให้มีการส ารวจจัดท าและเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชี และ ทะเบียนอีก
หลายครั้งหลายคราว เพื่อต้องการให้รัดกุมและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น  

    ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกรายการ เกี่ยวกับที่ดิน
สาธารณประโยชน์เอาไว้ให้ทราบว่าในจังหวัดหนึ่งๆ หรืออ าเภอหนึ่งๆ หรือต าบลหนึ่งๆ มีที่ดินสาธารณประโยชน์
เป็นจ านวนเท่าใด อยู่ที่ใด มีเนื้อที่มากน้อยเท่าใด ใช้เพ่ือประโยชน์อย่างไร ในทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แต่ละ
ฉบับที่จัดท าข้ึน จะมีข้อความบ่งถึงสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้  

 

    (๑) ที่ตั้งของที่ดิน ว่าตั้งอยู่ที่ต าบล อ าเภอ จังหวัดใด  
    (๒) แบง่เขต และเนื้อท่ีว่าที่ดินที่หวงห้ามท้ังสี่ทิศ จดที่ดินของบุคคลใด หรือจดสถานที่ใดบ้าง            มี

เนื้อท่ีเทา่ไร  
    (๓) ผู้ที่ท าการหวงห้าม เช่น นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ก็ได้ชื่อผู้    

ที่ท าการหวงห้ามมีความส าคัญ เพราะเป็นเครื่องมือพิสูจน์ไดว้่า การสงวนหวงห้ามนั้นชอบด้วยกฎหมาย หรือไม ่
 



๓๒ 
 

    (๔) ความประสงค์ในการหวงห้าม คือ มีความประสงค์ว่าจะหวงห้ามไว้ใช้เ พ่ือประโยชน์อะไร            
เช่น ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ความประสงค์ในการหวงห้าม ถือว่าเป็นสาระส าคัญท าให้ทราบว่า จะเป็นที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินประเภทใด เช่น ขึ้นทะเบียนไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ก็เป็นที่สาธารณะส าหรับประชาชนใช้ ร่วมกันตามมาตรา 
๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

    (๕) วัน เดือน ปี ที่หวงห้าม เป็นสาระส าคัญที่ท าให้ทราบว่าการหวงห้ามนั้นชอบด้วย กฎหมายในขณะที่
มีการหวงห้ามหรือไม ่ 

    (๖) นามของผู้ลงทะเบียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้คัดลอกทะเบียน 
 

    การจัดท าทะเบียนที่สาธารณประโยชน ์มีจุดมุ่งหมายดังนี้  
    (๑) เพ่ือให้ทราบว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์มีอยู่ที่ใดบ้าง ตั้งอยู่ต าบล อ าเภอจังหวัดใด เนื้อที่เท่าใด        

มีข้างเคียงติดตอ่กับท่ีดินของบุคคลใดบ้าง สภาพของที่ดินเป็นห้วย หนอง คลอง บึง บาง หรือที่ท าเลเลี้ยงสัตว์  
    (๒) เพ่ือให้ทราบว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่น าลงทะเบียนไว้เกิดจากการสงวนหวงห้าม หรือเกิดจาก

สภาพของที่ดินธรรมชาติ เช่น เป็นแมน่้ า ล าคลอง หรือเกิดจากการใช้รว่มกันของประชาชน  
    (๓) เพ่ือต้องการสร้างหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับที่ดินนั้น ให้เป็นหลักฐานดังเช่น โฉนด หรือ      

น.ส. ๓ แต่เนื่องจากทางราชการยังไม่อาจออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ทัน จึงได้มีการ จัดท าทะเบียน          
ที่สาธารณประโยชน์แปลงนั้นไว้เป็นหลักฐานไปก่อน 

 

๒) โดยการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้มีการออกกันมาช้านานแล้ว แต่ไมม่ีกฎหมายใดให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ  

แตไ่ดอ้อกกันมาเรื่อยๆ โดยอาศัยระเบียบ ค าสั่งต่างๆ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๕ ไดม้ีประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ ๓๓๔ 
(พ.ศ. ๒๕๑๕) แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติให้มีมาตรา ๘ ตรี (ซึ่งเดิม ไมมี่) ซึ่งได้บัญญัติไว้ ดังนี้  

     มาตรา ๘ ตรี ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้รว่มกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ 
ของแผ่นดินโดยเฉพาะอธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเพ่ือแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน 

     แบบหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง   
ที่ดินตามวรรคหนึ่ง แปลงใด ยังไม่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกล่าวให้ เป็นไปตามหลักฐานของ
ทางราชการ จากบทบัญญัติของมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหมน่ี้จะเห็นได้ว่า  
                ๑. กฎหมายรับรองการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ว่าเป็นเพียงหนังสือส าคัญของทางราชการ
อย่างหนึ่งที่แสดงเขตท่ีตั้งและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเท่านั้น หาใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของรัฐไม่  
                ๒. ลักษณะของที่ดินที่จะออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ได้ก าหนดว่าที่ดินของรัฐประเภทใดให้ออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ ซึ่งถา้เป็นที่ดินของรัฐประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือใช้ เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ จะต้องออกเป็นหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นที่ดินของรัฐ อย่างอ่ืน เช่น ที่ดินของ
รัฐซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยรัฐถือที่ดินนั้นในฐานะอย่างเอกชนแล้ว ก็จะต้องออกเป็นโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองท าประโยชน์แล้วแต่กรณ ีที่ดินของรัฐประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์รว่มกันบางลักษณะไม่จ าเป็น 
จะตอ้งออกหนังสือส าคัญ ส าหรับที่หลวง เช่น ถนนหนทาง แม่น้ า ล าคลอง และทางรถไฟ เป็นต้น เพราะเป็นที่ดินที่
มีสภาพและขอบเขต ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ส าหรับแม่น้ า ล าคลอง อาจเปลี่ยนขอบเขตไปได้ตามธรรมชาติ โดย
งอกเป็นที่งอกริมตลิ่ง ซึ่ง บุคคลอาจได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๓๐๘) หรือบางแห่งอาจ
พังลงน้ ากลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน หากจะให้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงก็จะ
เป็นการยุ่งยาก ฉะนั้น จึงให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินพิจารณาว่า ที่ดินในลักษณะเช่นใดจะสมควรออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวงหรือไม่ 
 



๓๓ 
 

      การปอ้งกันและแก้ไขเกี่ยวกับปญัหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
       ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ หากปล่อยทิ้งไว้อาจกอ่ให้เกิด

ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง อาจกอ่ให้เกิดความหายนะแก่ชาติ และ/                  หรือ
เกิดมหันตภัยต่อส่วนรวมได้ จึงได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปญัหาการบุกรุก ที่ดินของ
รัฐ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 วางแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ        ซึ่งหมาย
รวมถึง ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐทุกประเภท ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และที่ดิน อันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท โดยได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐไว้ ดังนี้  

       1) มาตรการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
            (1) จัดการวางแผนการใช้ที่ดินของรัฐให้ไดป้ระโยชน์มากที่สุด  
            (2) ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐ โดยจัดให้มีการอมรมผู้น าท้องถิ่นและ 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หรือก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหข้้าราชการ นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความส านึกในคุณค่า รักและหวงแหนที่ดินของรัฐ  

            (3) จัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ระดับชาติเพื่อรณรงคใ์นการอนุรักษ์ที่ดินของรัฐ  
            (4) ให้จัดท าแผนที่แสดงสภาพและประเภทที่ดินของรัฐตั้งแสดงไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่า 

การอ าเภอ ส านักงานเขต ส านักงานเทศบาล สภาต าบล และส่วนราชการที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์
ทีด่ินของรัฐ  

            (5) ส าหรับที่ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ของ แผ่นดิน
โดยเฉพาะ และประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ให้มีการเร่งรัดการออก หนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง โดยให้อธิบดีกรมที่ดินมอบอ านาจหน้าที่การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงให้     ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตามความเหมาะสม หากมีผู้คัดค้านการออกหนังสือส าคัญ ส าหรับที่หลวงก็ให้
ด าเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือหากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบก็ให้ด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันด้วย  

         2) มาตรการในการแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
             (1) เร่งรัดให้ด าเนินการส ารวจและจัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐ ที่อยู่ ในความดูแลรักษาหรือใช้ 

ประโยชน์ให้ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งจัดท าทะเบียนหรือหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินของรัฐแล้วแต่กรณีไว้เป็น 
หลักฐาน โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

             (2) ให้จังหวัดที่มีปัญหาการบุกรุกหรือการครอบครองที่ดินของรับท าการแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐก าหนด 
ด าเนินการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของบุคคลผู้เข้าครอบครองที่ดินของรัฐ หากผลปรากฏ ว่าผู้ครอบครองไม่มี
สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นเกษตรกรที่ยากจนหรือผู้ยากจน ก็ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดที่ดินให้
ท ากินหรือให้อยู่อาศัย ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุก ที่ดินของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

หลักเกณฑ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างของทางราชการ 

   “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้

ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

             (1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

             (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 

             (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 

             (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

             (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

             (6) วิธีอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2)  หรือ (3) ให้ใช้

ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้

ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

งานก่อสร้างท่ีต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

1. งานก่อสร้าง   ตามความหมายของงานก่อสร้าง ที่ก าหนดในส่วนของแนวทาง  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 2.1.4 ) 

2. ไม่ค านึงถึงวงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

ข้อ 2.1.3 ) 

3. ต้องเป็นโครงการงานก่อสร้างที่ต้องด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐพ.ศ. 2560 รวมทั้ง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละกลุ่มเพื่อประกอบการเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ 
 

และให้หมายความรวมถึง  งานก่อสร้างใหม่  งานปรับปรุง  งานซ่อมแซม  งานรื้อถอน  และหรืองานต่อ 

เติมสิ่งก่อสร้าง  ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (1)  งานภูมิทัศน์และอัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่เล่นกีฬาและหรือออก

ก าลังกาย  เช่น  สนามกีฬา  สนามฟุตบอล  ลู่กีฬา  สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล  สนามแบดมินตัน  สระว่าย

น้ า  สวนสาธารณะ  เป็นต้น 

 (2) ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้ง  เพ่ือการประชาสัมพันธ์หรือเพ่ือการโฆษณา 

 (3)  ถนน  ทางเท้า  พ้ืนที่  สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  พ้ืนลานคอนกรีต  และหรือ

ทางเข้าออกของรถ  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายใน

บริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (4)  รางระบายน้ า  ท่อระบายน้ า  บ่อพัก  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  บ่อเกรอะบ่อซึม  บ่อเก็บน้ า  ถังพักน้ า  งาน

ระบบประปา  งานปักเสาพาดสาย  หรืองานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วน ประกอบหรือ

เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (5)  สระน้ า  น้ าพุ  เขื่อนกันดิน  สะพานข้ามคูคลอง  ทางเดิน  งานปลูกต้นไม้  งานประติมากรรม  งาน

ปลูกหญ้า  และหรืองานจัดสวน  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรือ

อยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (6) เสาธง  รั้ว  ก าแพง  ประตูรั้ว  และหรือป้อมยาม  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับ

งานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 



๓๖ 
 

 (7)  งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอ่ืนใด  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับ

งานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ   

 (8) งานระบบปรับอากาศ  ระบายอากาศ  งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน  งานระบบเครื่องกล งานระบบ

พิเศษอ่ืนๆ และหรืองานอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in) 

 (9) งานก่อสร้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  งานก่อสร้าง
ชลประทาน  และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อก าหนดการใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง 

โครงการงานก่อสร้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง 4 กลุ่มดังกล่าวโดยตรง        

ให้พิจารณาในรายละเอียดของโครงสร้าง ลักษณะงาน และหรือขอบเขตของงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับงานก่อสร้างใด 

ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนดส าหรับกลุ่มงานนั้นเป็นหลักในกรณีที่เป็นโครงการงาน

ก่อสร้าง  ซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้างหลายโครงการ  มีความซับซ้อน   ใช้งบประมาณมาก  มีลักษณะ

การก่อสร้างเป็นการเฉพาะ และหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ  ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง 4 

กลุ่มตามที่ก าหนด   และมิได้จัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ   หรือเป็นโครงการงานก่อสร้างที่ได้รับ

อนุมัติหรือมีระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ใช้วิธีการค านวณราคากลางเป็นการเฉพาะ   ไม่อยู่ใน

ข้อก าหนดการบังคับใช้ของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  แต่อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างและ

ลักษณะงานในส่วนใดสามารถน าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้  ก็สามารถที่จะ

พิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงในกรณีท่ีโครงการงานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้าง

เป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือกลุ่มงานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง มากกว่า 1 กลุ่มงาน 

และผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น  ก็สามาร ถแยก

รายการงานก่อสร้างของโครงการงานก่อสร้างดังกล่าว ออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน  แล้วใช้หลักเกณฑ์การค านวณ

ราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนดส าหรับแต่ละกลุ่มงานได้โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ

กลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากท่ีสุดเป็นหลัก 

 การหาค่า Factor F  ให้น าค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง  

ไปค านวณหรือเทียบหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F   ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือน ามาค านวณกับค่างานต้นทุนตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดส าหรับแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

เมื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของงานโครงการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นงานก่อสร้างและต้องจัดจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของงานโครงการนั้น ต้อง



๓๙ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เพ่ือค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรณีที่มีความจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  และหรือเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และ

หน่วยงานของรัฐนั้นมีงานก่อสร้างจ านวนมาก  หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือ

ท าหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้าง ก็สามารถกระท าได้  โดยองค์ประกอบและ

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดราคากลางต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  รวมทั้งให้ระบุหรือ

ก าหนดภารกิจและระยะเวลาในการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดราคากลางที่แต่งตั้ งตามกรณีดังกล่าวให้

เกิดความชัดเจนไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย 

 

 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบค านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น   

ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  แล้วน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า

เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อนการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดท าเอกสาร

ประกาศสอบราคา  หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือประกาศร่า งขอบเขตของงาน  หรือ

ตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  แล้วแต่กรณีในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วน

ราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้  ตั้งแต่ร้อยละ 15    

ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ ให้คณะกรรมการ

ก าหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินทราบโดยเร็วการแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว  ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอ านาจในการที่จะพิจารณารับ

หรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคาราย 

 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณราคากลางในส่วนของบัญชีแสดงรายการก่อสร้างท้ัง 3 หลักเกณฑ์ 

 
 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร 

ส่วนที่ 1  ค่างานต้นทุน 
กลุ่มงานที่ 1   ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ  ในส่วนของ 
1.1  งานโครงสร้างวิศวกรรม 
1.2  งานสถาปัตยกรรม 
1.3  งานระบบสุขาภิบาล  ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย 
1.4  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
1.5  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
1.6  งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน 
1.7  งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ 
กลุ่มงานที่ 2   ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ  ในส่วนของ 
2.1  งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งท า 
2.2  งานตกแต่งภายในอาคาร 
กลุ่มงานที่ 3  ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ  ในส่วนของ 
3.1  งานภูมิทัศน์ 
3.2  งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ 



๔๒ 
 

รายการงานก่อสร้างต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 นี้  รวมทั้งที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้เพ่ิมเติมเข้า
ไปในส่วนนี้ (ในกรณีท่ีในแบบก่อสร้างมีรายการงานก่อสร้างที่นอกเหนือจากในบัญชีนี้ก าหนดไว้)   ให้ค านวณใน
ราคาต้นทุน (ไม่รวมค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ รวมไว้เป็นกลุ่มงาน รวม 7 กลุ่มงาน ดังนี้ 
1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES) 

 2. งานดิน (EARTHWORK) 
 3. งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง (SUBBASE  AND  BASE  COURSES) 
 4. งานผิวทาง (SURFACE  COURSES) 
 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 
 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 
 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC  MANAGEMENT DURING   
CONTRUCTION) 
 

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

- รายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี  ไว้เป็นกลุ่มงาน  รวม  64  กลุ่ม

งาน เช่น งานถางป่า  งานขุดเปิดหน้าดิน งานดินขุด งานขุดลอก งานก าจัดวัชพืชด้วยเรือ เป็นต้น และในแต่ละกลุ่ม

งานจะประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในกลุ่มงานนั้นๆ 

 - ในทุกรายการงานก่อสร้าง    ได้อธิบายลักษณะและขอบเขตของงานไว้เพ่ือผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้

เป็นแนวทางประกอบ ในการพิจารณาถอดแบบก่อสร้างด้วย 

 

ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
 

ในกรณีที่ ในรายละเ อียดของการค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้ าง  

ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์   มิได้มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   (ใน

เอกสารเล่มแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  และรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง) 

กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือโครงการงานก่อสร้างนั้น จ าเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบาง

รายการเป็นจ านวนมาก และหรือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ก าหนดคุณลักษณะ เป็นการเฉพาะ และหรือต้องใช้จากหลาย

แหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจาก

แหล่งอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ 2.1.9 (2) ส าหรับ กรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) 

ส าหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระท าได้ โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีระยะทางใกล้



๔๓ 
 

สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ หรือตาม คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่ก าหนดในแบบ

ก่อสร้าง ในราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ส าหรับกรณี ที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคาและ

ระยะทางเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างที่ได้ก าหนดราคา และแหล่งไว้แล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่

ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด ของการสืบและก าหนดราคา รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นประกอบ

ไว้กับเอกสารการค านวณราคากลาง งานก่อสร้างนั้นด้วย 

กรณีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การค านวณ ราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด 

มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือ หลายรายการ ให้ค านวณค่าขนส่งวัสดุ

ก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ตามหลักเกณฑ์ การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ในส่วนของการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่จ าเป็นต้องมี โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคา

กลางสามารถใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางและหลักเกณฑ์ การค านวณค่าขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง หรือสืบราคาค่าขนส่ง 

และหรือประเมินราคาค่าขนส่งตามความเป็นจริง เป็นเกณฑ์การค านวณ 
 

บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 

ค่าแรงงานเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างโดยในกรณีที่ในรายละเอียดของการค านวณ ตามหลักเกณฑ์การ

ค านวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละหลักเกณฑ์มิได้มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้อัตราค่าแรงงานตามที่ก าหนด

ในบัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยอัตรา

ค่าแรงงานต่อหน่วยส าหรับรายการ/งานก่อสร้างต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการค านวณ ราคากลางงานก่อสร้างตาม

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 1. กรณีท่ีรายการงานก่อสร้างนั้นมีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการ

ถอดแบบค านวณ ราคากลางงานก่อสร้าง  มิได้ก าหนดอัตราค่าแรงงานส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นไว้ ให้ผู้มี

หน้าที่ค านวณราคากลางค านวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30 -37  มาเป็นค่าแรงงาน  ส่วนจะค านวณจาก    

 

 ยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 -37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางที่

จะพิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงาน

ส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 
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 2. ส าหรับค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการ

ถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และมิใช่เป็นกรณีตามข้อ 1.   ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนดเอง

ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น 

 3. ค่าแรงงานนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้   ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าแรงงานซึ่งได้ก าหนดไว้ใน

รายละเอียดการค านวณของแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และตามที่คณะกรรมการก ากับ

หลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง  หรือคณะอนุกรรมการ   หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการก ากับ

หลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย  ก าหนดบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอด

แบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตาม

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบัน  โดยได้มีข้อก าหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)  มีอ านาจหน้าที่

ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และแจ้งเวียนให้ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศ

ค่าแรงขั้นต่ าของกระทรวงแรงงานฯ  และหรือตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

Factor F  หมายถึง สัดส่วนของค่างานต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง อันประกอบด้วย  
ค่าอ านวยการ  ค่าดอกเบี้ย  ก าไร และ ภาษี   ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็น 
ต่อหนึ่งหน่วยของค่างานต้นทุน   ณ ระดับค่างานต้นทุนต่างๆ 
Factor F  = (ค่างานต้นทุน = 1) + {(ค่าอ านวยการ+ดอกเบี้ย+ก าไร+ภาษี)/100} 
       =  1.xxxx   (ใช้มาตรฐานทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
   เช่น         =  1.3074   หมายถึง   ค่างานต้นทุน   =   1 หน่วย  จะประกอบด้วย 
            ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง  =   .3074    หน่วยเป็นต้น 
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การประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ให้เพ่ิมความมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องด าเนินการจัดท าข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้      
 และมาตรา 103/8 ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือสั่งการให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 103/7 โดยหน่วยงานของ
รัฐจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ
ดังกล่าว   และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย 
และหากหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความรับ
ผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่งแล้วแต่กรณี 
 

ข้อก าหนดในการประกาศและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
 

ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง   ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง  
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยให้
แนบรายละเอียดการค านวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้จัดท าขึ้น
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็น
เอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ 
 ทั้งนี้  รายละเอียดการค านวณราคากลางตาม BOQ. (Bill ofQuantities) ที่ต้องประกาศเปิดเผยดังกล่าว  
ให้หมายถึง  รายละเอียดการค านวณราคากลางตามแบบฟอร์ม  ดังนี้ 
 (1) กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง  แบบฟอร์ม  ปร.4 ,ปร. 4(พ) ,ปร. 5(ก) ,ปร. 5(ข) และ ปร. 6 
 (2) กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 
สะพาน และท่อเหลี่ยม 
 (3) กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มที่ส านักงาน ปปช. ก าหนด เป็นใบสรุปประกาศ (แบบฟอร์ม 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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แบบ ปร.1 
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แบบ ปร.2 
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แบบ ปร.5 (ก) 
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แบบ ปร.5 (ข) 
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แบบ ปร.6 
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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม 
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แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีงานก่อสร้าง 
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สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 

แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น 
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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
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แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีงานก่อสร้างชลประทาน 
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แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพ SWOT กองช่าง 
 

การวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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ปัญหาหรืออุปสรรคของการปฏิบัติงานในหน้าที่ พบว่าลักษณะที่ไม่ เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์การที่ท า
ให้เกิดปัญหานั้นมีดังต่อไปนี้  

1. ปัญหาที่เกิดจากองค์การ เช่น องค์การที่มีระบบการให้แรงจูงใจต่ า องค์การที่มีผลประโยชน์สูงท าให้เกิด
การต่อต้านองค์การขนาดใหญ่มีความสลับซับซ้อน องค์การที่มีลักษณะ ปิดค่านิยมขององค์การที่ยึดตัวบุคคล
มากกว่าหลักการ เป็นต้น  

2. ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายบริหารระดับสูง เช่น ผู้บริหารระดับสูงขาดความรู้ทางด้าน  พฤติกรรมศาสตร์และ
หลักการทาง OD ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังใช้อ านาจในทางที่ผิด ๆ ไม่ยอมรับความจริงและเปลี่ยนตัวผู้บริหาร
บ่อยครั้ง เป็นต้น  

3. ปัญหาที่เกิดจากผู้น าการเปลี่ยนแปลงหรือที่ปรึกษาองค์การ เช่น ท าหน้าที่ผิดบทบาท  เป็นผู้สอน
มากกว่าการให้ค าปรึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ขาดความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์  ขาดประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นต้น 

4. ปัญหาที่เกิดจากการวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เช่น ขาดความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติ  รีบเร่งในการ
แก้ปัญหาเร็วเกินไปปราศจากการตรวจวินิจฉัย ใช้เทคนิคไม่ถูกต้องขาดการติดตาม ผลงาน เป็นต้น  

5. ปัญหาที่เกิดจากหน่วยเหนือขององค์การ เช่น ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ ต้องการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงให้เห็นผลในระยะสั้น เป็นต้น  

 

สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบในองค์การ  
การที่จะด าเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะใช้แผนการ พัฒนาองค์การให้แก่องค์การใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา

ที่พบได้ในทุกหน่วยทุกองค์การ และปญัหาเหล่านี้เป็นสิ่งบอกเหตุที่ส าคัญ ปัญหาเหล่านั้น ได้แก่  
1. ขาดความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
2. อ านาจหน้าที่ไม่ก าหนดไว้ให้แน่ชัด  
3. การแก้ปัญหาใช้เวลานานเกินไป  
4. โครงการทดลองหรืองานบางอย่าง ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันภายในระหว่างบุคคล  
5. ต้องการเปลี่ยนกลวิธีการจัดการ  
6. ต้องการเปลี่ยนทัศนคติ  
7. ต้องการวางแผนงานที่ดีกว่า  
8. ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  
9. ต้องการปรับปรุงการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่ม  
10. ต้องการใช้ระบบการติดต่องานอย่างกว้างขวาง  
11. ต้องการเปลี่ยนการจูงใจของหน่วยงาน  
12. ปัญหาต่าง ๆ ที่มากข้ึน คั่งค้างและสะสางไม่ออก 
 

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับส่วนโยธาหรือกองช่าง 
ขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านส่วนโยธาหรือกองช่าง สาเหตุเนื่องจาก  
1. มีการโอนย้ายของพนักงานบ่อยครั้ง ท าให้งานที่ได้ด าเนินการไปขาด ความต่อเนื่องและการประสานงาน

ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณีขาดแคลนบุคลากรต้องมีการยืมตัว ช่างจากองค์การบริหารส่วนอื่นที่ไปช่วยงาน ซึ่งการ
ปฏิบัติงานของช่างที่มาช่วยราชการนั้นจะ ขาดการทุ่มเท เพราะเขาก็มีงานประจ าอยู่ ท าให้ขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบล บางแห่งมีหัวหน้าส่วนโยธาหรือผู้อ านวยการกองช่าง 



๖๐ 
 

เพียงคนเดียว แต่มีงานรับผิดชอบมากจนไม่สามารถดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของงานได้เต็มที่ ส่งผลให้ขาด
ก าลังและมีภาระงานเกินก าลัง 

 

ช่างองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล บางคนบางแห่งมองไม่เห็นความก้าวหน้าของงานที่ท าอยู่ 
หรือมีความ ท้อแท้ เขาลาออกไปท างานอ่ืนมีรายได้และทางก้าวหน้ามากกว่า  

 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  เกี่ยวกับงานช่าง 
ท าให้การท างานบกพร่อง ผิดพลาดได้ง่าย โดยเฉพาะนายกบางแห่งยังขาดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาต 
อนุมัติตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร บางคนมีความคิดแบบดั้งเดิมชอบใช้อ านาจ ผู้รับเหมางานในองค์กร     
บางแห่งมักเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและเวลาในสัญญา  

3. มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ช่างองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล บางแห่งมีความรู้    
เรื่องงานออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้างน้อย  

4. ขาดประสบการณ์ช่าง  
5. ส่วนโยธา/กองช่าง ขาดข้อมูลแผนที่แสดงข้อมูลการก่อสร้างว่ามีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างอยู่ใน            พ้ืนที่

ที่รับผิดชอบ สร้างเมื่อใด จ านวนเงินเท่าใด ช่างองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล บางคนท างานไม่ โปร่งใส 
ปล่อยปะละเลยไม่ถูกต้องชอบธรรม บางคนไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมผู้รับเหมา การควบคุม งานและการตรวจการจ้าง
ไม่มีประสิทธิภาพ  

6. ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ แบบมาตรฐานการก่อสร้างมีหลายแบบ ทางการไม่ได้ ก าหนดให้แน่ชัดว่าให้
ใช้แบบใคร หน่วยงานใดเป็นหลัก ขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน การบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างไม่ได้
มาตรฐาน ขาดความรู้ในการจัดระบบและระเบียบงานภายใน หน่วยหรือส านักโยธา ฯ ขาดความรู้เรื่องการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ขาดทักษะในงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงเกิดความผิดพลาดบกพร่องบ่อย ๆ และ
มีการร้องเรียนเสมอ  

7. ปัญหาอ่ืน ๆ ที่กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนโยธา/กองช่าง มีอีกหลายประการ เช่น 
สภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนนั้นค่อนข้าง ล าบาก รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการส ารวจ ออกแบบ 
และควบคุมงาน ยังล้าสมัย ท าให้งาน ก่อสร้างที่ด าเนินการขาดคุณภาพ และผิดพลาด  

 

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ความหมายของ “การปฏิบัติ” ว่าเป็นปฏิกิริยาหรือ กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งที่มีชีวิต จะสังเกตได้หรือสังเกต

ไม่ได้ก็ตาม รวมทั้งที่มีอยู่ภายในและ แสดงออกมาภายนอกได้ให้ข้อคิดว่า “พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ” เป็นการใช้
ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกาย รวมทั้งการปฏิบัติและพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้ในสภาวะการณ์  
หนึ่ง ๆ หรืออาจเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้าคือ บุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันทีแต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติใน  โอกาสต่อไปเป็น
พฤติกรรมสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา ต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่าง ๆ  เป็นส่วนประกอบทั้งทางความรู้
และทัศนคติสามารถประเมินผลได้ง่ายแต่กระบวนการในการที่จะ ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมนี้ต้องอาศัยเวลาและการ
ตัดสินใจหลายขั้นตอน ชม ภูมิภาค(2526) กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ทั้งสติปัญญา สมรรถภาพทางร่างกายที่บุคคลได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากยีนโครโมโซม  และด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการอบรมเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน ดังนั้นพฤติกรรมการท างานจึงแตกต่าง  กันไป และท าให้ประสบ
ผลส าเร็จแตกต่างกัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพขององค์การจะดีหรือไม่เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติของผู้น าใน องค์การและลักษณะพฤติกรรมปทัสถานในองค์การ (Organization Norm) จะเป็นอย่างไร 
ย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางความประพฤติปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน ไพบูลย์ช่างเรียน และสมปราชญ์ จอมเทศ
(2521) เพราะหัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลที่มี ความส าคัญยิ่งต่อหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชาและต่อผลงานเป็น



๖๑ 
 

ส่วนรวม ดังนั้นคุณภาพและ ลักษณะของหัวหน้าหน่วยงานจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพของสถาบัน รวมทั้ง
มีผล สะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงานขององค์การเป็นอันมาก เสถียรเหลืองอร่าม (2519) หัวหน้าหน่วยงาน
จะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะท าให้ภารกิจ ทั้งมวลบรรลุผลส าเร็จอย่างสมบูรณ์โดยจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานที่ตน
ควบคุมบังคับบัญชา ถึงแม้งานนั้นตนจะมิได้กระท าด้วยตนเองก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ อรุณ รักธรรม (2527) ที่
กล่าวว่า หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน ซึ่งได้แก่ผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและข้อที่ส าคัญท่ีสุด คือจะต้องให้งานที่รับผิดชอบบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานทั้งนี้
ในการท างานของมนุษย์(Job Performance)ขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญสองประการคือ แรงจูงใจ(Motivation) และ
ความสามารถ(Ability) ซึ่งแรงจูงใจของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความต้องการ ของบุคคลและความต้องการนี้เป็นผลของทาง
สภาพกาย (Physical Condition) และสภาพของสังคม ที่บุคคลอาศัยอยู่(Social Condition) ส่วนความสามารถ
ของมนุษย์เป็นผลมาจากสิ่งส าคัญ 3 ประการ คือความสามารถทางสมอง ประสบการณ์การศึกษาและ การฝึกอบรม 

 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน  
อายุราชการและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งความสามารถในการปฏิบัติงานของ มนุษย์มาจากสิ่ง

ส าคัญ 3 ประการคือความสามารถทางสมอง ประสบการณ์การศึกษาและ  การอบรม การมีประสบการณ์ใดก็ตาม
ย่อมท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ดีแต่จ านวนปีที่เคย ท างานมาไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าคนที่ท างานนานกว่า
จะมีประสบการณ์มากกว่าคนที่ท างาน น้อยกว่า ทั้งนี้ เพราะแต่ละวันที่ท างานย่อมมีประสบการณ์ต่างกัน 
ประสบการณ์จากสิ่งที่พบเห็นที่ แตกต่างกันมีผลต่อการใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเรื่องต่าง ๆ และคนที่มี
ประสบการณ์ใน การท างานเป็นเวลานานย่อมได้เปรียบในด้านความช านาญงาน 

 

Strength (จุดแข็ง) 
๑.มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 
๒.ยึดกฎหมายเป็นแนวในการปฏิบัติงาน 
๓.ได้รับโอกาสในการเข้าอบรมสม่ าเสมอ 
๔.มีการวางแผนในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
๕.บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและงาน 
๖.บุคลากรมนุษย์สัมพันธ์ พูดจาด้วยกิริยที่สุภาพ บริการบริการด้วยความเท่าเทียม อย่างเสมอภาค 
๗.บุคลากรในกองช่างมีความเข้มแข็งสามัคคีร่วมปรึกษาหารือ และแก้ปัญหาร่วมกัน 

 

Weakne (จุดอ่อน) 
๑.ขาดบุคลากรต้านช่างที่มีคุณวุฒิตามที่สภาวิศวกรรับรอง 
๒.ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และธุรการ 
3.ปริมาณงานมีมากกว่าจ านวนบุคลากร 
๔.ขาดวิศวกรในการค านวณตรวจสอบรับรองแบบก่อสร้าง ต าแหน่งข้าราชการ 
๕.การร่วมมือจากผู้น าชุมชน และภาคประชาชน 
๖.อ่อนดันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 

Threat (ความเสี่ยง/ภัยลุกตาม) 
๑.กฎหมายระเบียบข้อบังคับซึ่งมีการประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง 
๒.จ านวนผู้มาขอรับบริการมีมากกว่าจ านวนบุคลากร 
3.พ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวน 17 หมู่บ้าน ซึ่งจัดว่ามีปริมาณที่มาก 
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๔.เทศบาลจึงอยู่ในพื้นท่ี "ควบคุมอาคาร" จ าเป็นต้องบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อประชาชน และผู้ประกอบการที่จะก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ หลายประการ 

๕.บุคลากรต้องด าเนินงานตามกฎหมายกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ มากมาย อาจมีความผิดพลาดได้
ง่าย 

 

แนวทางแก้ไข 
๑.เปิดกรอบเพื่อบรรจุราชการ 

๑.๑ ต าแหน่งต้านช่างที่มีคุณวุฒิตามสภาวิศวกรรับรอง 
๑.๒ ต าแหน่งธุรการ/พัสดุ 

๒.กระตุ้นให้เกิดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ผู้รับบริการ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
มากยิ่งขึ้น 
 

Opportunity (โอกาส) 
๑.ได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมต่าง ๆ เท่าเทียมกัน 
๒.ได้รับงบอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ตามท่ีมีการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเช่นจากกรม 

ส่งเสริมฯ เป็นต้น 
3.ได้รับโอกาจากหน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมให้เข้ารับการอบรมฟรีเช่นส านักงานคลังจังหวัดแต่ละที ่

เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการศึกษาดูงาน 
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หลักการและเหตุผล 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้จัดอบรมหลักสูตร  
“นายช่างโยธา รุ่นที่ 11” ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2563 และได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ขึ้นในวันที่ 1๗ - 1๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ โรงกลั่นบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)                     เทศบาล
นครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองพัทยา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ าเภอสัตหีบ และมูลนิธิคุณพ่อ
เรย์ อ าเภอบางละมุง เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ ทั้งยังเป็นการได้พบเห็นสิ่งใหม่ ซึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม่และน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานได้อีกทางหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคในการปฏิบัติติงาน 
2. ศึกษาถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
3. ศึกษาถึงการวางแผนและแจกจ่ายงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น ามาริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
5. มีการน าความรู้มาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
 

วิธีการศึกษา 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
2. ฟังค าบรรยายจากวิทยากร 
3. รับแผ่นพับและเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
4. พูดคุย สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในด้านนั้น ๆ โดยตรง 
5. น าความรู้พร้อมเทคนิคที่ได้รับมารวิเคราะห์และปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เพ่ิมความรูเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ในการท างาน และการท างานเป็นทีม  

คือมีส่วนร่วมกันคิดและลงมือท า 
2. ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน 

ในสถานการณ์เดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน 
3. ท าให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการน ามาปรับใช้หรือแก้ไขปัญหา อันที่จะก่อประโยชน์ในการท างาน 
4. เป็นการเปิดมุมมอง เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และน าประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการท างาน 
5. กระตุ้นเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 

โรงกลั่นบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
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อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
***************** 

 

 
 

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจ าหน่ายน ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจ
หลักคือ การกลั่นน ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีก าลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบ
การบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ ามัน 
ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน เพ่ือร่วมวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ า ขณะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นน าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท าให้ได้เปรียบ
เชิงต้นทุนการผลิต เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจ
ไฟฟ้า ธุรกิจสารท าละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้น
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารท าความสะอาด เป็นต้น รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์ 

ปัจจุบันโรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์สามารถผลิตน ้ามันปิโตรเลียมส าเร็จรูปประมาณ 14,000 ล้านลิตร
ต่อปีหรือประมาณร้อยละ 25 ของก าลังการกลั่นรวมภายในประเทศ โดยมีการจ าหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 
85 ของก าลังการผลิตทั้งหมด โรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดจากระบบการ
ผลิตได้อย่างเต็มที่ และด้วยเหตุที่เป็นโรงกลั่น Complex Refinery ดังกล่าว จึงมีกระบวนการกลั่นหลายขั้นตอนคือมี
ทั้งหน่วยกลั่นน ้ามันดิบ หน่วยเพิ่มคุณภาพ และหน่วยเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส าเร็จรูปที่มีคุณค่าสูงในสัดส่วนที่สูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกโดยมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้วัตถุดิบหรือน ้า
มันดิบจากแหล่งต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูปแต่ละชนิดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดภายในประเทศ 

     โรงกลั่นน ้ามันของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือน ้าลึกแหลมฉบังที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายการส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางทะเล รถไฟ รถบรรทุก และผ่านระบบ
ท่อล าเลียงที่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด (Multi-Product Pipeline) ของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถอ านวยความสะดวกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
            ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้พัฒนาเทคโนโลยีการกลั่นน ้ามันให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมการกลั่น   ของบริษัทฯให้อยู่ในระดับสากลมาโดยตลอดแต่เพ่ือสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ
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บริษัทฯ ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพเป็นเลิศแก่ลูกค้า บริษัทฯจึงได้น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 9002 และ ISO/IEC 17025 เป็น
เครื่องมือในการบริหารการผลิต และการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์น ้ามันส าเร็จรูปตามล าดับ        
โดยบริษัทฯได้รับการรับรองทั้ง 2 ระบบแล้วจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตั้งแต่ปี 2539 และ
ยังคงได้รับการรับรองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

            บริษัทฯ ได้รับรางวัล TQC AWARD ซึ่งเป็นรางวัลที่บ่งชี้ถึงความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบในปี 2552 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้                
ไทยแลนด์ 4.0 นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอกว่า 9 แห่ง ตั้งอยู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน
จังหวัดระยอง และชลบุรี มีเนื้อที่กว่า 35,074 ไร่ (14,021 เอเคอร์) นักลงทุนในนิคมของเราได้รับผลประโยชน์
จากแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 
 

กลยุทธ์การส่งเสริมการลงทุนใหม่พัฒนาโดยส านักงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก      
อีกท้ังพรบ. ส่งเสริมการลงทุนยังได้รับการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมหรือยกระดับสิทธิประโยชน์ส าหรับนักลงทุนรายใหม่ ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความสามารถในการผลิตนวัตกรรม และการวิจัย เพ่ือให้การลงทุนและการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของไทยก้าวไปอีกขั้น อุตสาหกรรมห้าประเภทจะได้รับการยกระดับ และ
อุตสาหกรรมอีกห้าประเภทที่เหลือได้รับการตั้งเป้าเป็นกลไกลใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 
 

ประเทศไทย 4 . 0  -  ประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แสดงศักยภาพของประเทศไทยในการปฏิวัติโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ และขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ภายใต้นโยบายที่น่าดึงดูดเพ่ือเพ่ิมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยการบูรณาการ
เครือข่ายไซเบอร์และการผลิตในโลกแห่งความเป็นจริง การเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things 
(IoT) เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสายการผลิตและกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน 
 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นอกจากจะเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับใน 
ระดับด้านการลงทุนในต่างประเทศแล้ว ก็ยังมีโครงสร้างข้ันพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมอยู่แล้ว โลจิสติกส์
และโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการขนส่งสาธารณะ ก าลังอยู่ในขั้นพัฒนาครั้งใหญ่ เพ่ือให้เชื่อมโยงกับการตลาดระหว่าง
ประเทศ โดยการใช้รางรถไฟ รถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ การขยายถนนทางหลวง การพัฒนาท่าเรือน้ าลึก
แหลมฉบังและการขยายสนามบินทั้งสามแห่งใกล้กรุงเทพฯ ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา 

 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคมหาชนและภาคเอกชน และสถาบันทางการศึกษาจะท าให้เกิด 
กลไกที่ดี ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร การศึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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  ทางบริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังได้
จัด "การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Coridor : EEC)ดังนี้ 
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สู่อนาคตที่สดใสด้วยโครงสร้างการก ากับดูแลและการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนท าให้แผนการพัฒนา 
อีอีซีได้รับการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของอีอีซีได้รับการพัฒนาแบบบูรณา
การ เพ่ือเป็นประตูส าคัญสู่ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกในไม่กี่ปีข้างหน้า 
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
โรงกลั่นบริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

โรงกลั่นบริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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"การบริหารจัดกรองค์กรสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Coridor : EEC) ของ บรษิัท 

ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

 
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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******************** 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครแหฉมฉบัง 

การพัฒนาพื้นที่แหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตั้งแต่ 2524ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ซึ่งได้ก าหนดพื้นที่แหลมฉบัง
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาด าเนินการก่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนเมืองใหม่ด้วย
การก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมารถองรับการขยายตัว
ของชุมชนที่เป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมโดยการด าเนินกรก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกระหว่างประเทศ
นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ก่อสร้างทางรถไฟสายท่าเรือแหลมฉบังเพ่ือการเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายท่าเรือ
กรุงเทพฯ – สัตหีบ และก่อสร้างโครงการเคหะชุมขนแหลมฉบัง ฯลฯต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)ได้ก าหนดให้พื้นที่แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก แลการตั้งองค์กรขึ้นมารับผิตชอบท าหน าที่พัฒนาหรือสร้างชุมชนเมืองและบริการสาธารณะในเขต
เมือง ซึ่งต าเนินการในลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลนครแหลมฉบัง ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบลตาม"กระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลต าบลแหลมฉบังอ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  พ.ศ 
2534" ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ตอนที่211 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 3 มกราคม 2535โตยยกฐานะพ้ืนที่บางส่วนชองสุขาภิบาลอ่าวอุดม (เดิม) อ าเภอศรีราชา (ซึ่งประกอบด้วย 4
ต าบล19 หมู่บ้าน คือ ต าบลทุ่งสุขลา หมู่ที่1 – 12ต าบลบึง หมู่ที่ 1, 5, 9 และ 10 ต าบลสุรศักดิ์ หมู่ที่ 3, 9 และ
ต าบลหนองขาม หมู่ที่ 11) และพ้ืนที่บางส่วนของสุขาภิบาลบางละมุง (เดิม) อ าเภอบางละมุง (ซึ่งประกอบด้วย 
พ้ืนที่บางสวนของต าบลบางละมุง จ านวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 9)รวมเป็น 2อ าเภอ 5 ต าบล24
หมู่บน ด้วยเหตุผลที่ว่าเนื่องจากพ้ืนที่ในต าบลทุ่งสุขลาและพ้ืนที่บางส่วนของต าบลสุศักดิ์ ต าบลหนองขาม อ าเภอศรี
ราชา และต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  เป็นพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกอันเป็นท่าเรือ
พาณิชย์หลักของประเทศ ตลอดจนเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและศูนย์พาณิชยการเพ่ือการส่งออกตามโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมควรจัดตั้ง ท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น เทศบาลต าบลแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นองค์กรการ
ปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่ควบคุมและบังคับใช้แผนพัฒนาเมือง ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่จะให้บริการสังคมแก่ชุนชน 
และด าเนินกิจการชองอุตสาหกรรมต่างๆ กับให้ประชาชนได้ปกครองดูแล และท านุบ ารุงท้องถิ่นของตนตามระบบ
เทศบาล”  ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบล
แหลมฉบังอ าเภอศรีราช และอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเป็นเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยให้เหตุผลว่า เทศบาลมี
ราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ อันต้องท าตามที่ใดก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

พ้ืนทีข่องเทศบาลนครแหลมฉบัง 
เทศบาลนครแหลมฉบัง มีพ้ืนที่รับผิตชอบทั้งหมด 109.65 ตารางกิโลเมตร แยกเป็น 
1.พ้ืนที่บางส่วนของสุขาภิบาลอ่าวอุดม (เดิม) อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่จ านวน 72.56  

ตารางกิโลเมตร หรือ 45,350 ไร่ 
2.พ้ืนที่บางส่วนของสุขาภิบาลบางละมุง (เดิม) อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  มีพื้นท่ีจ านวน  

16.03 ตารางกิโลเมตร หรือ10,018.75 ไร่ 
3.พ้ืนน้ า (ทะเล) มีพ้ืนที่จ านวน 21.06 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันตกของเขตเทศบาล 
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แผนที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง 

พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นชายฝั่งทะเล อยู่ในเตการพัฒนาตามโครงภารพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก  
หรืออีสเทรินชี้บอร์ด(Eastern Sea Board)ประกอบด้วย ท าเรือพาณิชย์ นิคมอุตสาหกรรม เคหะชุมชนของการ
เคหะแห่งชาติ ชุมชนผู้มีรายได้น้อย โรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
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ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

เรือ  หมายถึง เป็นเมืองท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ 
ปล่องไฟ  หมายถึง เป็นเมืองอุตสาหกรรม 
ภูเขา  หมายถึง ที่ตั้งของเทศบาล 
ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ 

ด้านนโยบาย 
นางจินดา ถนอมรอด  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง 
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะต่ าเนินการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังในด้านต่างๆ เพ่ือน าพา 

เทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่ภารพัฒนาอย่างยังยืน ภายไตวิสัยทัศน์ที่ว่า "อุตสาหกรรมไร้มลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
เมืองน่าอยู่ ดูคุณธรรม"ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความรวมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานภาคเอกชนองค์กรปะชาชน และองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่อ่ืนๆเพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือ
เอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
 

เพ่ือให้การบริหางานของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น 
รูปธรรมสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี  และความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในเขต
พ้ืนที่เป็นหลักในการบริหารงานน าเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนา โดยขอน าเสนอเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุก 

คนในเขตเทศบาลฯ พึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามมาอีก
ด้วย โดยแนวทางการด่าเนินนโยบาย ดังนี้ 

1.1 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรงถนนภายในเขตเทศบาลทั้งระบบ ให้ได้มาตรฐานและ 
เชื่อมโยงกันเพ่ือความสะดวกของประชาชนในการสัญจร และรองรับระบบการคมนาคมขนส่งของภาคอุตสาหกรรม
ในเขตแหลมฉบัง 

1.2 เร่งด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า พร้อมวางระบบการป้องกันน้ าท่วม 
ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอย่างยั่งยืน 

1.3 สานต่อโครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหลงชุมชนของเทศบาล  
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เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
1.4 เร่งด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ประสิทธิภาพ 

และท่ัวถึงท้ังเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าของชุมชนเป็นวาระเร่งต่วน 
 

2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอีกนโยบายที่เห็นว่า ทางเทศบาล 

ควรจะให้ความส าคัญ เนื่องจากเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก จึง
ควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคลองกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยังยืน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย ดังนี้ 

2.1 มุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย อย่างยั่งยืน 
2.2 มุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม 
2.3 ส่งเสริมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษด้านต่างๆ เช่นน้ าเสีย อากาศเสีย  

มลพิษทางเสียง 
2.3 ส่งเสริมแลต าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือลาน 

กีฬา ให้ครบถ้วนตามแหลงชุมชนต่างๆ 
2.4 มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน โดยใช้ระบบไตรภาคี 

ภายใต้หลักการ"เราอยู่ได้ เขาอยู่ได้" 
 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 
เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาขนในเขตพ้ืนที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีอาชีพ 

เสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยแนวทางการตั้งเป็นนโยบาย ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัด 

ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆ 
3.2 ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการผลิตสินค้าOTOPส าหรับจ าหน่ายให้กับ 

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ 
3.3 ส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่เทศบาลเป็นแหล่งจุดพักรับประทานอาหารและเป็นแหล่งรวมสินค้า 

OTOP ที่ผลิตขึ้นในห้องถิ่นส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก 
 

4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้คุณภาพชีวิตที่ด้วยวิธีการต่างๆ ในอันที่จะส่งผลให้สังคมและ 

ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย ดังนี้ 
4.1 มุ่งเน้นการพัฒนาต้นการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กนักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ ภาษาอังกฤษ  

คอมพิวเตอร์และสามารถว่ายน้ าเป็นทุกคน ตลอดจนสานต่อเรื่องจัดรถบริการรับ-ส่งนักเรียน เพ่ือเป็นการแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง ต่อไป 

4.2 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ 
ที่ดีและสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ต้อยโอกาสในสังคม 
ตลอดจนลดขั้นตอนการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย 

4.3 สนับสนุนและด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายแลยุทธศาสตร์ของจังหวัดชลบุรีทุก 
มิต ิ

4.4 มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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4.5 สนับสนุนและส่งเสริมการก้ีท า นันทนาการ ให้กับนักเรียนเยาวชนและประชาชนรวมถึงการ 
สร้างสนามกีฬาลานกีฬา และสระว่ายน้ า ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทุกชุมชน 

4.6 ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
 

5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
เป็นโยบายที่มุ่งเน้นให้ครบริหางานของเทศบาลสมารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และ 

ตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย ดังนี้ 
5.1 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและ 

ระงับอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
5.3 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกและความพ่ึงพอใจแก่ 

ประชาชนทุกคน 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ"ร่วมคิด       

ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ" 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินงานของชุมชนทั้ง23ชุมขนเพื่อเป็นแนวร่วมใน 

การพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.6 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดี ตลอดจนใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์กับคน 4 กลุ่ม ในการบริหารคน 
5.7 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิดและการ 

ตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.8 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เพ่ือให้กรด าเนินงานเกิด 

ความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเรื่องงภารกิจของรัฐ 
5.9 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความความสมารถ รวมทั้งพัฒนา 

เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5.10 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือการเป็นที่พ่ึงของ 
ประชาชนและสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนใต้ทุกเรื่อง 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม  เครื่องหมายจราจรสะพาน ระบบระบายน้ า ขยายพ้ืนที่การ 

ให้บริการด้านประปาติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความด้องกรของประชาชน 
2. เพ่ือพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงม คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความ 

เป็นอยู่ดีข้ึน 
3. เพ่ือพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอาชีพแลรายได้เพียงพอต่อการต ารงชีวิต 
6. เพ่ือบริการด้านการศึกษา กีฬาและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชน 
7. เพ่ือการอนุรักษ์เผยแพร่แลปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมปัญญาท้องถิ่น 
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8. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 
เอดส์ 

9. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
10. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
11. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรมต่างๆ และตรวจสอบในการบริหารท้องถิ่น 
12. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มี 

ประสิทธิภาพ 
13. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกรบริหารจัดการที่ดี 
14. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินท าท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ฯลฯ ติดตั้งขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
ขยายเขตวางทอประปา  พัฒนาระบบจราจร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและบูรณา
การในทุกระดับ  

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจร ตลอดจนการลดมลภาวะ การ 
จัดการของเสียที่เกิดข้ึนบนบกและในทะเล โดยส่งเสริมการสวนร่วมชองภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชนและ 
สามารถน าผลพลอยได้จากการด าเนินงานมาใช้ประโยชน์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดภาร การป้องกันและควบคุมมลพิษจากขยะ น้ าเสีย ฝุ่น ละออง 
และเลียง ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 

การอนุรักษ์ การปกป้อง พ้ืนฟู และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ที่อยู่อาศัยของสัตว์  
รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ า และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปอย่างสมดุล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ที่ยังยืนโดยเน้นการส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ และการ 
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในกรบริการประชาชน ป้องกันผลกระกบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบการฆ่าสัตว์  จัดระบบการประมง สร้างความมั่นคงค้นอาหาร และส่งเสริมการด ารงชีวิ ตของ
ประชากร  การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น   ปรับปรุงภูมิทัศน์โตยรอบเขต
เทศบาลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
-จัดตั้งศูนย์แสตงสินค า ร้นค้าชุมชน 
-อ านวยความสะดวกนักลงทุนที่จะมาลงทุนในเขตเทศบาลฯ โดยมอบปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา 

ให้กับนักลงทุน 
-พัฒนาส่งเสริมคุณภาพและสุขาภิบาลของอาหารและสถานประกอบการของผู้ประกอบการ 

ร้านอาหารและแผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย 
-จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
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-ส่งเสริมการศึกษาบุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดจนสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น 

-สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณา 
การทั้งในและนอกระบบ โดยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิตและสร้างแหล่งบริการองค์ความรู้อย่าง
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเทศบาลฯ รวมทั้งกิจกรรทางด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพภารศึกษา 
-จัดท าเอกสารทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการศึกษา 
-ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่น 
-จัดกิจกรมเสริมสร้างเด็กเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่ 

คุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่เด็กแรกเกิดและ ให้ความส าคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครอบครัวอบอุ่น
ปลูกฝั่งความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

-เพ่ิมปะสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และจัดการต้านสวัสดิการให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

-ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นมีความเอ้ืออาทรในชุมชนเพ่ือป้องกัน และแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ยาวชนและประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
-พัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม 
-เสริมสร้างการส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพแลการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน 
-เสริมสร้างศักยภาพ ดูแลและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
-พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
-ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
-สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น 

ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
-พัฒนาจัดตั้งและสนับสนุนให้มีที่ท าการชุมชนหรือศาลาเอนกประสงค์ 
-พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการ และข้อมูลสารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพสถานที่การให้บริการ 
-พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ พนักงานจ้าง 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
-สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและป้องกันอุบัติภัยและวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานของทางราชการอย่างต่อเนื่อง 
-เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย 
-เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ 
-สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและป้องกันอุบัติภัยแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานของทางราชการอย่างต่อเนื่อง 
-เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย 
-เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ 
-ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ 
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เทศบาลฯ 
-ส่งเสริมความรู้  กฎระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่ง 

ค้นคว้าเสริมสร้างความรู้สู่ประชาชน 

หน้าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
เทศบาลนครแหลมฉบังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาดรา56แห่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

แก้ไขเพ่ิมเดิมถึง (ฉบับที่12) พ.ศ.2546ดังนี้ 
1. กิจภารตามท่ีระบุไว้ในมาตร53(ซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาลเมือง อันประกอบไปด้วย กิจการ 

ตามที่ระบุไว้ในมาตร50(หน้าที่ของเทศบาลต าบล) และหน้าที่เพ่ิมเติม  ได้แก่ ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปาให้มีโรง
ฆ่าสัตว์ ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์แลรักษาคนเจ็บไข้  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ าให้และบ ารุ งส้วม
สาธารณะ ให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  และให้มีการต าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถาน
สินเชื่อท้องถิ่น) 

2.ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
3.กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
4.การควบคุมสุขลักษณะและอนามัย  ร้านจ าหน่ายอาหารโรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
5.จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
6.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
7.การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
8.การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งที่ 236/2535  ลงวันที่  27  มีนาคม  2535  ก าหนดให้         

เทศบาลต าบลแหลมฉบัง (ในขณะนั้น) รวมทั้งเทศบาลต าบลมาบตาพุด (ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลเมืองมาบตาพุด) มีหน้าที่เพ่ิมขึ้นจากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากพระราชบัญญัติเทศบาลฯ       
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่พิเศษในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศอีก6ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ต้านที่อยู่อาศัย          
และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม ด้านการควบคุมความปลอดภัย ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสังคม-สงเคราะห์ 
และด้านกีฬานอกจากนี้  เทศบาลนครแหลมฉบัง ยังมีอ านาจหน้าที่ได้จัดระบบกาบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น       
พ.ศ.2542  อีกด้วย (ซึ่งมีอยู่ 31 ภารกิจ) 

ลักษณะพิเศษของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
เทศบาลนครแหลมฉบังมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเทศบาลอื่นๆ โดยทั่วไป  ดังนี้ 
1. การจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบังจัดตั้งจากชุมชนเมืองขึ้นเป็นเทศบาล โดยมิได้ยกฐานะมา 

จากสุขาภิบาล มีพ้ืนที่ครอบคลุม  2  อ าเภอคือ พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอศรีราชา และพ้ืนที่บางส่วนของ           
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

2. การควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลฯ ก าหนดให้เทศบาลอยู่ในความดูแล 
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน 
(ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่958/2534ลงวันที่ 30 ธันวาตม 2534) 

3. หน้าที่ของเทศบาลกะทรวงหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 236/2535   ลงวันที่ 27  มีนาคม  2535     



๙๒ 
 

ให้เทศบาลมีหน าที่ที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก พรบ.เทศบาลฯ และ พรบ.ก าหนดแผนและข้ึนตอนการกระจาย
อ านาจฯ อีก 6 ประการ (รายละเอียดตามหน้าที่ของเทศบาล) 

4. การเปลี่ยนแปลงฐานะในปัจจุบันทศบาลเมืองแหลมฉบังเป็นเทศบาลแรกและเทศบาลเดียวที่ 
ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก"เทศบาลต าบลเป็นเทศบาลนคร"และถือว่าเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของจังหวัด
ชลบุรีและเป็นล าดับที่25ของประเทศไทย 

5. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง  "อุตสาหกรรมไร้มลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรืองเมืองน่า 
อยู่คู่คุณธรรม" 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังมี 
6  ด้าน ดังนี้ 

6.1 ยุทธศาสตร์ภารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชิ 
6.3 ยุทธศาสตร์ภารพัฒนาต้นเศรษฐกิจ 
6.4 ยุทธศาสตร์ภารพัฒนาด้านสังคม 
6.5 ยุทธศาสตร์ภารพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7. ประชากรของเทศบาลนครแหลมฉบังจากสถิติของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล              

นครแหลมฉบัง ณ เดือนตุลาคม 2562  ในเขตเทศบาลฯ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 87,968  คน แยกเป็นชาย 
43,207 คนหญิง 44,761 คน จ านวนครัวเรือน 23,998 ครัวเรือน จ านวนบ้าน79,575 หลัง   (ส่วนประชากร
แฝงที่เขา้มาท างานตามสถานประกอบการต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า60,000 คน) 

8. อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลนครแหลมลบังประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบ 
อาชีพรับจ้าง  (ตามสถานประกอบการต่างๆที่มีไม่น้อยกว่า 200  บริษัท) และอาชีพค้าขาย บางส่วนประกอบอาชีพ
เกษตรกรมและประมง 

9. งบประมาณของเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลนครแหลมฉบังมีงบประมาณรายรับและ 
รายจ่าย ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2550 รายรับจริง 584,706,697.50 บาท 
รายจ่ายจริง 466,153,585.25 บาท 

ปีงบประมาณ 2551 รายรับจริง 577,430,329.92บาท 
รายจ่ายจริง 498,389,196.04บาท 

ปีงบประมาณ 2552 รายรับจริง 603,240,432.27บาท 
รายจ่ายจริง 486,200,373.79 บาท 

ปีงบประมาณ 2553 รายรับจริง 859,325,283.95  บาท 
รายจ่ายจริง 530,348,277.41  บาท 

ปีงบประมาณ 2554 รายรับจริง 683,346,014.30  บาท 
รายจ่ายจริง 622,341,500.58  บาท 

ปีงบประมาณ 2555 รายรับจริง 918,305,736.00  บาท 
รายจ่ายจริง 678,322,238,30  บาท 
 

ปีงบประมาณ2556 รายรับจริง 945,545,282.20  บาท 
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รายจ่ายจริง 874,032,505.79  บาท 
ปีงบประมาณ2557 รายรับจริง 900,800,000.00  บาท 

รายจ่ายจริง 872,403,536.73  บาท 
ปีงบประมาณ2558 รายรับจริง 1,198,005,013.25  บาท 

รายจ่ายจริง 1,012,729,576.56  บาท 
ปีงบประมาณ2559 รายรับจริง 1,236,610,265.88  บาท 

รายจ่ายจริง 252,651,942.15  บาท 
ปีงบประมาณ2560 รายรับจริง 1,257,657,865.06  บาท 

รายจ่ายจริง 1,093,842,442.26  บาท 
ปีงบประมาณ2561 รายรับจริง 1,388,125,410.62  บาท 

รายจ่ายจริง 1,156,746,342.45  บาท 
ปีงบประมาณ2562 รายรับจริง 1,365,572,531.07  บาท 

รายจ่ายจริง 863,842,691.54  บาท 
ที่มาส านักการคลัง เทศบาลนครแหลมฉบัง 

ส่วนราชการของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
ส านักปลัดเทศบาล 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่ไต้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ 

กองหรือส่วนราชการในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดภารปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยให้หน่วยงานภายในมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงาน 
อาคาร สถานที่ และยานพาหน งานเลขานุการผู้บริหาร และงานกิจการสภา 

- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุดแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบรรจุและแต่งต้ัง 
- งานทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล งานสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร และงานวางแผน 

อัตราก าลังและประเมินผล 
- ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรัฐพิธี งานรักษา 

ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง งานทะเบียนราษฎรและบัตร แลงานควบคุมเทศพาณิชย์ 
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของ 

งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานดับเพลิงและกู้ภัย 
- ส านักการคลัง มีอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการหลัก คือ ด้านการ 

จัดเก็บหรือจัดหารายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่แต่ละส่วนราชการในสังกัด
เทศบาลนครแหลมฉบังได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กร ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งพัสดุต่างๆ รวมทั้งการบริหารพัสดุให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ซึ่งจะรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ า ของหน่วยงาน งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน        
รายจ่ายงบกลางและเงินนอก งบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน าที่ควบคมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของงานธุรการ และงานวางแผนและวิชาการ 
 
 

- ส่วนบริหารการคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายระเบียบ 
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การคลัง 
- ฝ่ายระเบียบการคลัง หน้าที่ควบคุมดูแลแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและ 

บัญชี งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลัง 
- ส่วนพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบภารปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายผลประโยชน์ 

และกิจการพาณิชย์และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ของ งานพัฒนารายได้และกิจการพาณิชย์,งานจัดเก็บรายใต,้ งานเร่งรัตรายใด 
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีหน้าที่ควบคมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ของงานแผนที่ภาษี และงานหะเบียนทรัพย์สิน 
- ส่วนพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 

ฝ่ายจัดหาพัสดุ และฝ่ายทะเบียนพัสดุ 
- ฝ่ายจัดหาพัสดุมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการซื้อและการ 

จ้างงานการซื้อและการจ้าง งานควบคุมสัญญา งานทะเบียนพัสดุงานการเกี่ยวกับการจ่ายพัสดุและงานตรวจสอบ
และจ าหน่ายพัสดุ 
 

ส านักการช่าง 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรอกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบ 

คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมปฏิบัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่  น้ ามัน
เชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้หน่ วยงานภายในส านักการช่างมีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงาน 
วางแผนและวิชาการ 

ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงเมืองมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ของฝ่ายควบคุมอาคารฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง และฝ่ายผังเมือง 

ฝ่ายควบคุมอาคารมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคม 
อาคารและงานขออนุญาตอาคาร 

ฝ่ายผังเมืองมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานไหที่ของงานจัดท าผังเมือง และงาน 
ควบคุมผังเมือง 

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกร 
และงานสถาปัตยกรรม 
 
 
 
 
 

ส่วนการโยธา 
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มีหน้าที่ควบคมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภคและฝ่ายศูนย์ 
เครื่องจักรกล ดังนี้ 
 

ฝ่ายสาธารณูปโภคมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบ ารุงรักษา 
ทางและสะพาน งานสถานที่ งานสวนสาธารณะ 

ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานช่างศิลป์งาน 
ไฟฟ้าสาธารณะและงานศูนย์เครื่องจักรกล 
 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  

ที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง ศึกษาพัฒนาองค์วามรู้ ปรับรูปแบบการ
จัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการสัตว์แพทย์อย่างทั่วถึง ก าหนด
มาตรฐานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรมอนามัย การ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการ
ค้นการรักษาพยาบาลในกลุ่มป้าหมายต่างๆ อย่างทั่วถึงจัดให้บริการด้านเผยแพรความรู้และถ่ายทอดทอดเทคโนโลยี
ด้านการส่งเสริสุขภาพกรป้องกันโค ภารควบคุมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ส่งเสริมรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริการงานจัดการคุณภาพด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการควบคุมป้องกันและแก่ไขปัญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษประสานการบหารจัดการกรบ ารุ งรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จัดบริการรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบทางสั่งแวดล้อม ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานแผนการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดและส่วนกลางส่งเสริการประสางานกับองค์กรทั้งภาครัฐและอกชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และเสริมศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแลสิ่งแวดล้อมชองเทศบาลนครแหลมฉบัง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  
งานวางแผนและวิชาการ และงานการเงินและบัญชี 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ของงานพัฒนาด้านการสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ 

ส่วนส่งเสริมสารารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ของฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และฝ่ายรักษาความสะอาดและก าจัดมูลฝอย 

ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิตชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ของงานสุขาภิบาลสถานประกอบการงานควบคมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานสุขาภิบาลอาหารและตลาด 

ฝ่ายรักษาความสะอดและก าจัดมูลฝอยมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ของงานรักษาความสะอาดถนน ทางและที่สาธารณะและงานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ส่วนบริการสาธารณสุขมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริการ 
สาธารณสุขและฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
 

ฝ่ายบริการสาธารณสุขมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ศูนย์บริการ 



๙๖ 
 

สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครแหลมฉบัง 
และงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลนครแหลมฉบัง 

ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน 
ป้องกันและควบคมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ และงานสัตว์แพทย ์
 

กองวิชาการและแผนงาน 
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาทศบาลการจัดการงบประมาณรายจ่ายทั้งงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การด าเนินการทางกฎหมาย นิติกรรมและสัญญาการต าเนินการ
เกี่ยวกับวินัยและเรื่องราวร้องทุกข์ การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการติดตาม
และประเมินผลการต าเนินงานในด้านต่างๆ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลและข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอกผ่านสื่อและช่องทางอ่ืนๆ และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงาน 
เทคโนโลยีสารสนทศและงานเทคนิคผลิตสื่อสารสารสนเทศ 

ฝ่ายนิติการมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบกรปฏิบัติงาของงานกฎหมายและนิติกรรม และงาน 
วินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานบริการ 
วิชาการ และ งานประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบกรปฏิบัติงานของ งานวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน งานงบประมาณและงานวิจัยและประเมินผล 
 

กองการศึกษา 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการงานการประจ าหน้าที่ งานแผนและโครงการ งานบประมาณและเงินอุดหนุน งาน
โรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และ งานอ่ืนๆ ตามที่ไต่รับมอบหมาย โดยให้พนักงานภายในกองการศึกษา มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการท า 
หน้าที่งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษางานการศึกษาปฐมวัย งานธุรการ งานแผนและโครงการ งานงบประมาณ
และเงินอุดหนุน และงานระบบสารสนเทศฝ่าย 

บริหารการศึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธรการ งาน 
งบประมาณและเงินอุดหนุน งานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานโรงเรียน งานนิเทศ
การศึกษา และงานการศึกษาปฐมวัย 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ของ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงาน
ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
 

กองช่างสุขาภิบาล 



๙๗ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรออกแบบ ก่อสร้างการวางโครงการ  
ภารรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การวางระบบภารจัดการด้านวิศวกรรมหรือช่างสุขาภิบาล ตลอดจนการด าเนินงาน
ควบคุมรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวด
เพ่ือเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งในระบบช่างสุขาภิบาล ติดดามผลค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์การตรวจสอบและให้
ค าปรึกษาในงานศวกรรมสุขาภิบาลหรือช่างสุขาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ เช่น กิจการประปา
ระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว ส าหรับบริเวณท่ีพักอาศัยหรือชุมชนหนาแน่น ระบบภารก าจัด
สิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง ของเหลว กาซ ไอ เขม่าควัน รังสีหรือ ฝุ่น ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
อันตรายแก่สุขภาพและอนามัยของคนในเขตเทศบาลโดยตรง หรือเป็นทางอ้อม หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สิน หรือเหตุร าคาญในชุมชน และส ารวจออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การประปา ระบบระบายน้ าโสโครกระบบน้ าทิ้ง ระบบน้ าร้อน หรือระบบภารใช้น้ าหมุนเวียนส าหรับอาคารชุด
อาคารพาณิชย์ สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมคณะกรรการต่างๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิตชอบกองช่างสุขาภิบาล ของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีโครงสร้างการบริหรงาน
ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย คือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
โดยมีองค์ประกอบของลักษณะงานดังนี้ 

งานการเงินฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ        
งานธุรการ 

ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลมีหน้าที่ควบคมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ของ งานจัดการของเสียอันตรายแลของเสียติดเชื้อ งานจัดการสิ่งปฏิกูล 

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ ามีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานควบคุมและ 
ตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสีย งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า งานออกแบบแลบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
 

กองสวัสดิการสังคม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  

การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีกรสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การ
ส่งเสริมและพัฒนาการให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ 
และงานควบคุมทรัพย์สิน 

ฝ่ายพัฒนาชุบชนมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานในหน้าที่ของ งานส่งเสริมกิจการชุมชน 
งานพัฒนาชุมชนเมือง และงานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานเศรษฐกิจชุมชน และงานเกษตรชุมชน 

ฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคมมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน 
สงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว และงานบริการและพัฒนาสังคม 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



๙๘ 
 

มีหน้าที่เก่ียวกับงานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวของงานตรวจสอบเอกสาร        
การเบิกจ่ายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน           
งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชีการจัดเก็บรายไต้ งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา     
งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สิ้นของเทศบาล งานอ่ืนที่เกี่ยวช้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเป็นหลัก กลุ่ม 

อุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อจังหวัดชลบุรี  และ      
ภาคตะวันออก  เนื่องจากมีมูลค่าการลงทุนสูงสุตของจังหวัดชลบุรี  การจ้างแรงงานเป็นจ านวนมากท่ีสุดของจังหวัด
ชลบุรี และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงทีสุตในสายการผลิตของจังหวัด 
 

1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่มาประถอบกิจการในเขตเทศบาลกว่า 200 บริษัท แยกเป็นนิคม 
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาที่ส าคัญอย่างหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายเขตเศรษฐกิจใหม่บริเวณ
แหลมฉบัง อยู่ในความรับผิดชอบของกานิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนพ้ืนที่3,556ไร่ ต าบลทุ่งสุขลา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

1.1  เขตอุตสาหกรรมทั่วไป มีพ้ืนที่1,824 ไร่ มีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงาน 
อุตสาหกรรม ประมาณ 80บริษัท 

1.2  เขตอุตสาหกรรมส่งออกมีพ้ืนที่ 979 ไร่  มีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงาน 
อุตสาหกรรมระยะท่ี 1ประมาณ 26 บริษัท ระยะที่ 2 ประมาณ40 บริษัท 

1.3   พ้ืนที่สาธารณูปโภคและอ่ืนๆ มีพ้ืนที่ 753ไร่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน) ศูนย์เศรษฐกิจภารลงทุนภาคตะวันออก (BOI)และบริษัท TOT จ ากัด (มหาชน)สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นโครงการของเอกชนเข้ามาตั้งเมื่อปี2520โดยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลตั๋ง จ ากัด
(มหาชน) ที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 1,300ไร่ ประกอบด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 80บริษัท 
 

2. ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู่ในเขตทศบาลนครแหลมฉบังบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก         
ส าหรับรองรับเรือบรรทุกสินค้าเรือสินค้าประเภทสินค้าเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ที่ไม่สมารถเข้าเทียบเรือกรุงเทพฯได้
และเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และการส่งเสริม
การสงออกท่ีส าคัญของประเทศไทย 
 

3. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ประกอบด้วย 
3.1 โรงกลั่นน้ ามัน 3 แห่ง คือ โรงกลั่นน้ ามันของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอส 

โซ่ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และโรงกลั่นน้ ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานบริษัท ไทยลูบเบส จ ากัด(มหาชน) 
3.2 คลังเก็บน้ ามันปีโตรเลียม3แห่ง คือ คลังเก็บน้ ามันของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท เอสโซ่ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
3.3  คลังเก็บก๊าชLPG ซึ่งเป็นก๊าชหุงต้ม 3 แห่ง คือ คลังเก็บก๊าซLPG ของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  

(มหาชน) บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากัด  (มหาชน) และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)นอกจากอุตสาหกรรมแล้ว 
ธุรกิจรองลงมา ได้แก่ การพาณิชยกรรมและการขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม 

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 



๙๙ 
 

ภายในเขตเทศบาลนครแหลฉบัง มีสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนตั้งอยู่ ดังนี้ 
1.โรงเรียนสังกัดเทศบาล มีจ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาล 

แหลมฉบัง2  (มูลนิธิใต้ลง - เช็ง พรประภา) และ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 
 

2.โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 3มีจ านวน 12 แห่ง คือ 
1) โรงเรียนวัตมโนรม 
2) โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
3) โรงเรียนวัตใหม่เนินพยอม 
4) โรงเรียนบ้านซากยายจีน 
5) โรงเรียนวัดบ้านนา 
6) โรงเรียนวัตพระประทานพร 
7) โรงเรียนบนบางละมุง 
8) โรงเรียนวัดสุภรีย์บุญญาราม 
9) โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 
10) โรงเรียนวัตหนองคล้า 
11) โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
12) โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 
 

3. โรงเรียนเอกชน มีจ านวน 4 แห่ง คือ 
1) โรงเรียนบุญจิตวิทยา 
2) โรงเรียนทนาพรวิทยา 
3) โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง 
4) โรงเรียนวิศวภรรมแหลมฉบัง 
 

 4. ระดับอุดมศึกษา มีจ านวน1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีจ านวน8 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
1) โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 
2) โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 
3) โรงเรียนวัตมโนรม 
4) โรงเรียนวัตบนนา 
5) โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
6) โรงเรียนวัตพระประหานพร 
7) โรงเรียนวัตหนองคล้า 
8) วัดแหลมฉบัง 
 

 
 
 

ศาสนสถานในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 



๑๐๐ 
 

1. วัด มีจ านวน 14 แห่ง คือ 
1) วัดใหม่เนินพยอม 
2) วัดมโนรม 
3) วัดเนินบุญญาราม (วัดตันมะม่วง) 
4) วัดแหลมฉบัง (เก่า) 
5) วัดแหลมฉบัง (ใหม่) 
6) วัดบ้านนาเก่า 
7) วัดศรีวนาราม (วัตบนนาใหม่) 
8) วัตหนองคล้า 
9) วัดสุกรีย์บุญญาราม (วัตหนองมะนาว) 
10) วัดศรัธรรมมาราม (วัตทุ่งกราด) 
11) วัดบางละมุง 
12) วัดพระประทานพร 
13) วัดปชานาถ 
14) วัดแหลมทอง 
 

2. ส านักสงฆ์ในเขตทศบาล มีอยู่2 แห่ง คือ ส านักสงฆ์ธรรมจักรศีรี และส านักสงฆ์ช่องเขาน้ าซับ 
 

3. ศาลเจ้าในเขตทศบาล มีอยู่4แห่ง คือ 
1) ศาลเจ้าแม่เชี๊ยะบอเนี้ยะ 
2) ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ 
3) ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางละมุง 
4) ศาลเจ้าพ่อด่า 

สถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 
ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีสถานพยาบาลส าหรับบริการประชาชน ดังนี้ 
1.โรงพยาบาล 2แห่ง คือ โรงพยาบาลแหลมฉบังโรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนลชั่นแนล 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 แห่ง  คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์ฯ),ศูนย์บริการ 

สาธารณสุข 2(บ้านทุ่งกราด) และศูนย์บริการสาธารณสุข3 (บ้านเขาน้ าซับ) 
3. สถานีอนามัย 1แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านไร่หนึ่ง 
4. สถานศึกษาเอกชน ประมาณ24 แห่ง 

สถานบันการเงินในเขตเทศบาลนครแหลบฉบัง 
พ้ืนที่ภายในขดเทศบาลนครแหลมฉบัง  เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในเขตเศรษฐกิจใหม่ของการพัฒนา 

พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี  กิจกรรมหลักในการพัฒนา คือท่าเรือพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศ นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม่ เกิดการลงทุนเกิดขึ้นมากมาย ท าให้สถาบันการเงินจากส่วนกลาง 
เช่น ธนาคาร เข้ามาลงทุนเปิดสาขาหลายแห่ง ดังนี้ 

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2. ธนาคารทหารไทย 
3. ธนาคารกรงเทพ 



๑๐๑ 
 

4. ธนาคารกสิกรไทย 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
6. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
7. ธนาคารกรุงไทย 
8. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้แห่งประเทศไทย 
9. ธนาคารนครหลวงไทย 
10. ธนาคารออมสิน 

ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลบฉบัง 
เทศบาลนครแหลมฉบัง มีชุมชนทั้งหมด 23 ชุมชน ประกอบด้วย 
1. ชมชนบ้านอ่าวอุตม 
2. ชุมชนบ้านทุ่ง 
3. ชุมชนบ้านแหลมฉบัง 
4. ชุมชนบ้านนาเก่า 
5. ชุมชนบ้านเขาน้ าซับ 
6. ชมชนตลาดอ่าวอุดม 
7. ชุมชนบ้านซากยายจีน 
8. ชุมชนวัดมโนรม 
9. ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง 
10. ชุมชนบ้านห้วยเล็ก 
11. ชุมชนวัดพระประทานพร 
12. ชุมชนบ้านหนองข้าม 
13. ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง 
14. ชุมชนบ้านจกกระเชอ 
15. ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า 
16. ชุมชนบ้านหนองคลองใหม่ 
17. ชุมชนบ้านชากกระปอก 
18. ชุมขนบ้านเศรษฐ์ในฝัน 
19. ชุมชนบ้านนาใหม ่
20. ชุมชนบ้านทุ่งกราด 
21. ชุมชนบ้านบางละมุง 
22. ชุมชนบ้านหนองมะนาว 
23. ชุมชนบ้านหนองพังพวย 

 
 
 
 

การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง 



๑๐๒ 
 

1. ด้านการศึกษา ปัจจุบันเทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนในสังกัดจ านวน 3 แห่ง คือ 
1) โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1(เปิดท าการเรียนการสอนในปีภารศึกษา 2537 ปัจจุบัน 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา) มีนักเรียน 2,325 คน (ชาย 1,205 คน หญิง 1,120 
คน) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 103 คน 

2) โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธใต้ลง - เช็ง พรประภา) (เปิดท าการเรียนการ 
สอนในปีการศึกษา 2541 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา) มีนักเรียน1,759คน 
(ชาย 902 คนหญิง 857 คน) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 73คน 

3) โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี 
การศึกษา2551 มีนักเรียน1,206คน (ชาย680 คน หญิง526คน) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 59 คนซึ่งใด
จัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียน ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ดังนี้มุ่งเน้นการเยนภาษาอังกฤษ  
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งจริยธรรม และจรรยามารยาทการให้บริการด้านอาหารกลางวัน สุขภาพพลานามัยและรถรับ – 
ส่งฟร ี

2.  ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร จากนโยบายของคณะผู้บริหารและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ 
งานทะเบียนราษฎรและบัตรท าให้ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแหลมฉบังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวด ส านักทะเบียนดีเด่นของกรการกครอง ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวน
ราษฎรตั้งแต่30,001 - 80,000 คน ติดต่อกันหลายสมัย ได้แก่ ส านักทะเบียนดีเด่น ชนะเลิศ พ.ศ. 2543ส านัก
ทะเบียนดีเด่น ชนะเลิศ พ.ศ. 2545แลส านักทะเบียนดีเด่น รางวัลเกียรติยศ พ.ศ, 2545 และ พ.ศ. 2546 (สอง
สมัยติดต่อกัน)นอกจากนี้ยังได้รับกรรับรองมาตรฐานIS 9002 ขอบข่ายงานบริการสาธารณะทั่วไป เกี่ยวกับงานหะ
เบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน จาสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นเทศบาลแห่งแรกของจังหวัด
ชลบุรี และของประเทศไทย 

3.  ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครแหลมฉบังได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
ภูมิศาสตร์(GISGeographic Information System) มาใช้กับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการจัดเก็บภาษีอากร3 ประเภท ไต้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ
ภาษีป้าย ท าให้เทศบาลนครแหลมฉบังได้รับรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ รางวัลที่ 3 นอกจากนี้ยังได้น าระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ อีกหลายด้าน
เช่น ด้านการวางแผนการพัฒนาเมือง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการวางผังเมือง ด้านทะเบียน
ราษฎร เป็นต้น 

4.  ด้านชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบังใดจัดตั้งชุมชนย่อยขึ้น 23 ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้เข้ามาส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของคนตามระบอบประชาธิปไตย
โดยเทศบาลฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้แต่ละชุมชนส ามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

5. ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลนคแหลมฉบังได้รับบริการทางด้าน 
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง เทศบาลนครแหลมฉบังจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข
ขึ้นมา3 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์), ศูนย์บริการสาธารณสุข2 (บ้านทุ่งกราด) และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข3 (บ้านเขาน้ าซับ) ส าหรับให้บริการตรวจรักษาพยาบาลประชาชน และยังไดจัดให้มีหน่วย
สาธารณสุขเคลื่อนที่ออกให้บริการกับประชาชนตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล 
 
 



๑๐๓ 
 

6.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครแหลมฉบังได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ให้เป็นต้นแบบในการจัดท าโครงการIS 14001 ซึ่งมีเป้าหมาในการส่งเสริมการใช้ระบบการจัดภารอนุรักษ์พลังงาน
และสั่งแวดล้อมตามมาตรฐานสกลมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการของเทศบาล 

7.ด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือเป็นช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา เทศบาลจึงได้โครงการตัดแวน 
สายตาให้กับนักเรียนผู้สูงอาย และผู้ที่บ าเพ็ญประโยชน์ที่มีปัญหาทางสายตาฟรี นอกจากนี้ยังได้แจกรถโยก รถเข็น
ให้กับผู้พิการฟรีอีกด้วย เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นใช้ชีวิตในสังคมใดอย่างปกติสุข 

8. ต้านการจัดการน้ าเสียและขยะมูลฝอย  เทศบาลนครแหลมฉบังมีโรงบ าบัดน้ าเสีย (มีพ้ืนที่ 37  
ไร่ เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบลองวนเวียน สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ประมาณ 25,000 ลบ ม./วัน) และศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ (มีเนื้อที่ 238 : ใช้งานได้ประมาณ 10 ปี สามารถฝังกลบขยะมูลฝอยไต้ประมาณ 
724,000ตัน) 

9.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ 
เกิดขึ้น เทศบาลนครแหลมฉบังไต้จัดตรียมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความพร้อมอยู่เสมอ ตลอดจนได้จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น รถดับพลัง รถบรรทุกน้ า หัวพ่นประปาข้างถนน และแหลงน้ า ไว้ส าหรับแก้ไขปัญหาทั้งในเขต
พ้ืนที่ของเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงท่ีขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

10.ด้านที่ฟ้าและนันทนาการ เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจ เทศบาลนครแหลมฉบังได้การก่อสร้างสนามก็พ าและสวนสาธารณะไว้รองรับ โตยเฉพาะสวนสาธารณะที่
อยู่บริเวณหน้าศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง ได้รับความนิยมจากประชาชนมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกก าลังกาย เพราะได้จัดให้มีซุ้มศาลาส าหรับพักผ่อน สระน้ าที่
กว้างขวาง มีการปลูกต้นไม้นานาชนิดเพ่ือความร่มรื่น นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารฟิตเนสศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน สระว่ายน้ า และสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ และยังเป็นสถานที่จัดกิภรรมที่ส าคัญๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก วัน
สงกรานต์ วันแม่ วันลอยกระทงและวันพ่อ เป็นต้น 

11.ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสรอย่างแพรหลายและ 
ทั่วถึงเทศบาลนครแหลมฉบังจึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลผ่านทางสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์(วารสาร, แผ่นพับ, ใบปลิวต่างๆ) หนังสือพิมพ์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น) โทรทัศน์ (สวนกลางและท้องถิ่น) 
วิทยุท้องถิ่น และวิทยุชุมชน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และที่ศูนย์การเรียนรู้  ICT 
ชุมชน และยังได้จัดท าเว็บไชต์ของเทศบาลให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง INTERNET สื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 
 

ภาพบรรยากาศการอภิปราย  สรุป 
 

 
 

 
 

 
 



๑๐๕ 
 

 

 
 

 
 

 
 



๑๐๖ 
 

 
 

 
 

 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาดูงานที่น้อยเกินไปท าให้การเก็บข้อมูลได้ไม่เพียงพอ 
2. ความเหมาะสมของระยะทางของสถานที่ที่จะศึกษาดูงานไกลเกินไปท าให้การเก็บข้อมูลถูกย่อให้เหลือ 

น้อยลง 
3. สถานที่ศึกษาดูงานมีการรวบรัดการอภิปรายให้เห็นภาพที่แคบ  ท าให้การได้ข้อมูลไม่เพียงพอ   

ครบถ้วนในด้านอ่ืนๆ  จากสถานที่ศึกษาดูงานจริง 
4. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมีไม่เพียงพออันเนื่องจากสถาบันไม่มีแหล่งสืบค้นข้อมูลเช่น ห้องสมุด            

หนังสือ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
"การปฏิบัติงานของนายช่างโยธาในยุค Thailand ๔.0  ของเทศบาลนครแหลมฉบัง  

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

 
 



๑๐๘ 
 

เทศบาลเมืองพัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

******************* 
ประวัติ เมืองพัทยา  

ค าว่า “พัทยา”  นั้น มีประวัติเล่ากันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ก่อนที่จะเสียกรุงแก่พม่า 2 เดือน  
พระยาตาก (สิน) ซึ่งขณะนั้นเป็นพระยาก าแพงเพชรเห็นว่าถ้าในกรุงศรีอยุธยา ต่อสู้กับพม่าอ่อนแออย่างที่เป็น
เช่นนี้  ก็จะต้องเสียกรุงเป็นมั่น จึงคิดหนีไปตั้งตัวใหม่ หาสมัครพรรคพวกได้ประมาณ 500 คน ยกออกจากค่ายวัด
พิชัย  มุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และได้รบกับพม่าที่ยกติดตามไปถึง 4 ครั้ง   จนกระทั่งได้เดินทัพล่วงหน้าไป
แขวงเมืองชลบุรี พระยาตาก ไปพักทัพที่บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทราราม(ปัจจุบัน)  และจึงเคลื่อนทัพมุ่งไปยัง
จันทบุรี   ระหว่างทางได้พักทัพที่บ้านหนองไผ่ (ซึ่งอยู่ด้านหลังสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา ริมถนนสุขุมวิทปัจจุบัน) 
ต าบลนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 กล่าวไว้ว่า “ขณะนี้       
นายกลม เป็นนายชุมนุม” คุมไพร่พลอยู่ที่นั่น  คอยสกัดจะต่อรอง และพระยาก าแพงเพชรขึ้นขี่ช้างพลาย ถือปืนนก
สับรางแดงพร้อมด้วยพลทหาร  แห่แวดล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวกพลนายกลม ซึ่งมาสกัดอยู่นั้นด้วยเดช
บารมีบันดาลให้นายกลม   เกรงกลัวเดชานุภาพวางอาวุธเสียสิ้น พวกพลทัพเข้าอ่อนน้อมเป็นข้า แล้วน าทัพไปหยุด
ประทับ  ณ ที่มีหนองน้ า  ครั้นรุ่งขึ้นวันอังคาร แรม 6 ค่ า เดือนยี่ นายกลมจึงน าไพร่พลหมื่นหนึ่ง น าทัพไปถึงต าบล
แห่งหนึ่ง  หยุดพักแรมเสียคืนหนึ่ง  รุ่งขึ้นเดินทัพมาถึงจอมเทียนและทุ่งไก่เตี้ย  สัตหีบ  หยุดพักแรมแห่งละคืน 
ต่อมาต าบลแห่งนั้นชาวบ้านเรียกว่า “ทัพพระยา” และต่อมาเรียกใหม่เป็น “พัทธยา”  มีทั้งตัว ท.ทหาร   และตัว 
ธ.ธง   เนื่องจากเห็นว่าตรงที่บริเวณพระยาตากมาตั้งทัพนั้นท าเลดี มีลมทะเล ชื่อลมพัทธยา คือลมที่พัดจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝน  จึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “หมู่บ้านพัทธยา”   ต่อมา
ปัจจุบันได้เขียนใหม่เป็น  “พัทยา” 

เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี มีระดับเทียบเท่า                
เทศบาลนคร  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
หาดทรายและชายทะเล ซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 
ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งทะเล ทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย โดยแบ่งส่วนภายในของเมืองเป็น4 ส่วน
ได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน มีรหัสมาตรฐานไอเอสโอ 3166-2 คือ TH-S 
 

ปัจจุบัน มีแผนการเสนอชื่อเมืองพัทยาต่อ ยูเนสโก ให้เป็นเมืองภาพยนตร์ เนื่องด้วยมีการ 
ถ่ายท าภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 300 เรื่องต่อปี และรายได้ร้อยละ 90 มาจากการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์เมืองพัทยา “นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่ส าหรับทุกคน” 

พันธกิจ (Mission) 
๑.พัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม 
๒.เสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็น 

ศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๑๐๙ 
 

๓.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยการมีส่วนร่วม และเป็นธรรม 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
๑.เพ่ือสร้างความพึงพอใจในด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของเมือง เพ่ือดึงดูดผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน และนักลงทุน เข้าสู่พ้ืนที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพ่ือให้เมืองพัทยามีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุล และสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน 
๓.เพ่ือเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยาในทุกมิติให้สามารถเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ภาค 

ตะวันออกของประเทศไทย และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และการลงทุนในระดับ World class 
๔.เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่เมืองพัทยาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของ กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้และการด ารงชีวิตที่มั่นคง ได้รับการกระจาย ผลประโยชน์
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๕.เพ่ือพัฒนาองค์กรเมืองพัทยาสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง (High performance organization) 
สามารถบริหารจัดการและดูแลมหานครขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางภาคตะวันออก และรองรับนักท่องเที่ยว ผู้มา
เยือน ในปริมาณมากและหลากหลายวัฒนธรรมความต้องการ 

เป้าประสงค์ (Goal) 
๑.ประชากร ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว นักลงทุน ได้รับความสะดวกสบาย ความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัย 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพของเมืองพัทยา 
๒.เมืองพัทยามีการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.1 หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมีการบูรณาการการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ และพ้ืนที่ เชื่อมโยง 2.2 มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา และการก ากับ
ติดตามการพัฒนาอย่าง เข้มข้น 

๓.พัทยาเป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาค 
๔.พัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล 
๕.ประชากรทุกคนในเมืองพัทยา และที่เก่ียวข้องทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง 

ต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม 
๖.เมืองพัทยาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High performance organization) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน 
(Customer) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
๑.๑ สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนา และการเติบโตของเมือง 
๑.๒ พัฒนาศักยภาพการรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต 
๑.๓ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในทุกด้าน 
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๑.๔ พัฒนาความสามารถในการจัดการมลพิษ หรือผลกระทบของการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว       
(น้ าเสีย ขยะ อากาศ ทัศนียภาพ) 

๑.๕ ขยายศักยภาพการรองรับ (Carrying capacity) การท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว 
๑.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเมืองและการผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค
(Innovation) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
๒.๑ เร่งรัดการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็น Smart city พร้อมกับการเป็น Low carbon society 
๒.๒ สร้างพลวัตรกิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่ หลากหลาย 
๒.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
๒.๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ รองรับการจัดประชุมสัมมนา         

ที่พักอาศัย ศูนย์กลางด้านการแพทย์ หรือแหล่งลงทุนระดับ World class 
๒.๕ สื่อสารสาธารณะสู่สังคมไทย เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องของความส าคัญของเมืองพัทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง
(Human/Social Capital) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
๓.๑ ส่งเสริมรูปแบบการศึกษาของเยาวชนให้สอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนา 
๓.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ เสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือ กระจายรายได้

ความเป็นธรรมสู่ประชากรพัทยาทุกช่วงวัย 
๓.๓ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน นักท่องเที่ยว และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของพ้ืนที่ 
๓.๔ คุ้มครอง ป้องกัน ประชาชน และนักท่องเที่ยวจากปัญหาโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองผู้บริโภค 
๓.๖ สนับสนุนการรวมกลุ่ม บทบาท และกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชน ชมรม สมาคม องค์กรเครือข่าย ใน

การร่วมพัฒนา และจัดการปัญหา 
๓.๗ ส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ความรักความผูกพันต่อเมืองพัทยา 

จิตส านึก บทบาท หน้าที่พลเมือง 
๓.๘ เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการให้บริการและควบคุ้มป้องกันโรคระบาดอันตรายจากสัตว์เลี้ยงและ     

สัตว์จรจัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง(Internal 
process) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
๔.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ความร่วมมือระหว่างเมือง เมืองพัทยากับราชการส่วนกลาง เมืองพัทยากับองค์กร/
บรรษัทขนาดใหญ่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมืองพัทยากับองค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ) 
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๔.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ “พัทยาทีม” สู่การบูรณาการการจัดการเชิงพื้นที่เต็มรูปแบบ 
(Areabased management) 

๔.๓ ประสานงาน และหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยง ผ่านโครงสร้าง อพท. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร และการเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาค (Internal process) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง บทบาทหน้าที่ และความเป็นอิสระของเมืองพัทยาให้เหมาะสมกับการ

จัดการมหานคร 
๕.๒ พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ จัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารเมือง (ด้านการลงทุน ลงทุน

ร่วมกับเอกชน เพ่ิมประสิทธิภาพ/ช่องทางการจัดเก็บ ประชากรแฝง การจดทะเบียนกิจการ) 
๕.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการของเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง 
๕.๔ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง (เช่น ด้านภาษา กฎหมาย ตรวจติดตามก ากับ

โครงการ สิ่งแวดล้อม/มลพิษ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ เจรจาต่อรอง ฯลฯ) 
๕.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเมืองพัทยาให้เกิดความสมดุล (Work life balance) 
๕.๖ พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good governance) 
๕.๗ สร้างความเข้มแข็งในการเก็บข้อมูล สถิติ การวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

ท้องที่เมืองพัทยาครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลและหมู่บ้าน (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่)  

ดังต่อไปนี้ 
 ต าบลหนองปรือ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 5, 6, 9-13 
 ต าบลห้วยใหญ่ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 4 
 ต าบลหนองปลาไหล เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 6-8 
 ต าบลนาเกลือ หมู่ที่ 1-7 (ทั้งต าบล หมู่ที่ 7 ได้แก่เกาะล้าน)  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองส่วน

ท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลบางละมุงและเขตเทศบาลต าบลหนองปลาไหล 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลหนองปลาไหลและเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลห้วยใหญ่และเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน (อ าเภอสัตหีบ) 
 ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย เกาะล้าน เกาะสาก เกาะครก โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 208.10 ตารางกิโลเมตร 

(130,062.50 ไร่) 

 พื้นดิน (รวมเกาะล้าน) 53.44 ตารางกิโลเมตร (33,400 ไร่) 
 พื้นน้ า 154.66 ตารางกิโลเมตร (96,662.50 ไร่) 
 เกาะล้าน 4.07 ตารางกิโลเมตร (2,543.75 ไร่) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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การจัดการปัญหาน้ าเสีย เมืองพัทยา 

ความเป็นมา 

เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวสูงและยังได้ถูกจัดเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการและ
ท่องเที่ยวส าหรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฟังทะเลตะวันออก (Eastern Sea board)จึงท าให้เมืองพัทยาไม่
เป็นแต่เมืองท่องเที่ยวเท่านั้น ยังเป็นเมืองที่มีการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์และท่องเที่ยวอีกด้วย ส่งผลให้เมือง
พัทยามีกรเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจนการให้บริการของภาครัฐไม่ทันต่อการเจริญเติบโต เป็นผลท าให้ 
เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญคือปัญหาน้ าเสีย เมืองพัทยาจึงได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเมืองพัทยาเพ่ือน าน้ าเสียที่เกิดขึ้นมาท าการบ าบัดให้เป็นน้ าทั้งที่มี
คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ระบบบ าบัดน้ าเสียเมืองพัทยา 
ปัจจุบันเมืองพัทยามีโรงบ าบัดน้ าเสียที่เดินระบบอยู่ 2 แห่งได้แก่ 
1. โรงบ าบัดน้ าเสียพัทยา (ซอยหนองใหญ่) 
2. โรงบ าบัดน้ าเสียจอมเทียน (ซอยบุณย์กัญจนาราม) 
 
โรงบ าบัดน้ าเสียพัทยา ซอยหนองใหญ่ 

 ตั้งอยู่ในซอยหนองใหญ่ 8  หมู่ที่ 6  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 ออกแบบให้มีความสามารถรับน้ าได้ 65,000 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันมีน้ าเข้าระบบประมาณ 76,398 ลบ.ม./

วัน 
 เริ่มเดินระบบเมื่อปลาย 2543 
 ออกแบบรองรับน้ าเสียจ านวน 10 ป ี



๑๑๓ 
 

 ชนิดระบบ: Activated Sludge (AS)ขนาดพ้ืนที่ระบบ 80 ไร่ 
 ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการประมาณ 36 ตร.กม. ในพื้นที่พัทยาและนาเกลือ 

 
 

 

โรงบ าบัดน้ าเสียจอมเทียน 

 ตั้งอยู่ในซอยบุณย์กัญจนาราม 
 ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสีย 43,000 ลบ.ม./วัน 
 เดินระบบมาตั้งแต้ 2537 ได้ท าการปรับปรุงระบบในปี 2547 
 ชนิดกระบวนการ : Activated Sludge (AS) 
 ขนาดพ้ืนที่โรงบ าบัดน้ าเสีย 13 ไร 
 ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 12 ตร.กม. ในพื้นที่เขตจอมเทียน 
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

"การบริหารจัดการทรัพยากรน  าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างมีประสิทธิภาพและการบูรณา
การวมกับหน่วยงานอื่น" 
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"การบริหารจัดการทรัพยากรน  าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างมีประสิทธิภาพและการบูรณา
การวมกับหน่วยงานอื่น" 
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หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
********************** 

 
ความเป็นมา 

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ 
ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง  ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ใน
การด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่มาในการจัดโครงงาน
จิตอาสาขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างแท้จริง ไม่เพียงแค่
ศึกษาในต าราแต่เป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์
ในการน าไปใช่ในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติมีหลายๆอย่าง  เช่น การท านาแบบไร้สารเคมี ซึ่งการท านาก็
จะแยกออกเป็นการถ้อนกล้ากับการด านา  การท าแปลงผักแบบไร้สารเคมี ซึ่งการปลูกพืชผักสวนครัวและการท านา
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้อยู่อย่างพอเพียงได้  การฟังธรรม การท าอาหารซึ่งเป็นอาหารมังสวิรัติ  ซึ่งจากการท ากิจกรรม
ดังกล่าวท าให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น เรียนรู้จักการท าจิตใจให้สงบ  การเข้าถึงธรรมมะ และ
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้น เรียนรู้ถึงการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน  รวมถึงยังได้พบกับสังคมใหม่
อีกสังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นสังคมที่สงบ  ไม่มีเรื่องที่ต้องเดือดร้อนใจ เพราะด ารงตนอยู่ในความพอเพียง การใช้ชีวิตอยู่แบบ
พอมีพอกิน ท าให้คนในชุมชนนี้เป็นบุคคลที่น่าเคารพ น่าเลื่อมใส่  จากการที่ได้ไปสัมผัสกับคนในชุมชนท าให้เกิด
ความอบอุ่นและยังได้รับความเมตตาจากคนในชุมชน เป็นการท าโครงงานที่สร้างความสุขใจ  และให้ความรู้และ
ประโยชน์มากมาย 
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"เศรษฐกิจพอเพียง" ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน 
ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่
กับสิ่งใด หากเราสามารถปฏิบัติตนให้อยู่บนความพอเพียงได้ จะถือเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองเพราะฉะนั้นเราทุกคนควร
เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอกินและพอใช้ 

จุดเริ่มตน้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่าง
มากในทุกด้านไม่วาจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้ง กระบวนการของความ
เปลี่ยนแปลงมีความสลบซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่าง
เป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

ส าหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความ
เจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมากขึน้ แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย 

แต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วยเช่น การขยายตัวของ รัฐเข้าไปใน
ชนบท ไดสั่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค่าทุน 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืม
เลือนและเริ่มสูญหายไป 

สิ่งส าคัญ ก็คือความพอเพียงในการด ารงชีวิติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทย สามารถพ่ึงตนเองและ
ด าเนินชีวิตไปได้ อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเองความสามารถใน
การควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการ
ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูก
กระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤติเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่
เกิดข้ึน ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณนี้ได้เป็นอย่างด ี
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เศรษฐกิจพอเพียง 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยื่นภายใต้ 
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน  ในตัวที่พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในภายนอก  ทั้งนี่จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่ เหมาะสม ด าเนินชีวิต ด้วยความอดทนความ
เพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ วั ฒ น ธ ร ร ม จ า ก โ ล ก
ภายนอกได้เป็นอย่างด ี
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

๒. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึงการเตรียมตัวให้ พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ ในระดับ พอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้นเมื่อได้พระราชทานแนวพระราชด าริหรือ
พระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชน ด้วยเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิด ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้ 

แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 

๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์ สุจริต 

๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุ่นแรง 

๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการขวนขวายใฝ่ หาความรู้ให้มีรายได้
เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 

๕. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 



๑๓๑ 
 

 

 

 

 

 

พ ร ะ ร า ช ด า รั ส ที่ เ กี่ ย ว กั บ
เศรษฐกิจพอเพียง 

“...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาส าหรับซื้อ
น้ ามันส าหรับรถไถเวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ ามันให้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมัน
คายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่
ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ได้ส าหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย...” 

พระราชด ารัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 
 

“...เราไม่เป็นประเทศร่ ารวยเรามีพอสมควร พออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะ
เป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหนhาอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นที่
เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบ
คนจน แบบที่ไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท าอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป ...” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๔ 
 

“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดีที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย เรานี่ก้าวหน้าดี
การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดีมีก าไร  อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก าลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงิน
เท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอ านาจ ขอโทษ
เลยต้องเตือนเขาว่าจริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง...” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๖ 

 

“...เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ดีพอสมควรใช้ค าว่า พอสมควรเพราะเดี๋ยวมีคนเห็นว่ามีคนจน คนเดือดร้อน 
จ านวนมากพอสมควร แต่ใช้ค าว่า พอสมควรนี้หมายความว่าตามอัตตภาพ  ...” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

 

“...ที่เป็นห่วงนั้น เพราะแม้ในเวลา ๒ ปีที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได้เห็นสิ่งที่ท าให้ เห็นได้ว่าประชาชนยังมี
ความเดือดร้อนมากและมีสิ่งที่ควรจะแก้ไขและด าเนินการต่อไปทุกด้านมีภัยจากธรรมชาติ กระหน่ า ภัยธรรมชาติ นี้



๑๓๒ 
 

เราคงสามารถที่จะบรรเทาได้หรือแก้ไขได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาพอใช้มีภัยที่มาจากจิตใจของคน ซึ่งก็แก้ไขได้
เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่าภัยธรรมชาติธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเราแต่นิสัยใจคอของคนเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใน อันนี้ก็
เป็นข้อหนึ่งที่อยากให้จัดการให้มีความเรียบร้อยแต่ก็ไม่หมดหวัง...” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

 

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า 
อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง 
จะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนี่มันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง
บางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไรไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๙ 
 

“...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง
นั่นเอง  ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่
พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๑ 
 

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้ อีกคือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเองคนเราถ้าพอใน
ความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิด
ว่าท า อะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ  ซื่อตรงไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี
มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน...” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๑ 
 

“...ไฟดับถ้ามีความจาเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ หรือถ้าขั้น
โบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งท าไม่ได้จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามี
การช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้วแต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้คือให้สามารถที่ จะด าเนินงานได้
...”  

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๔๒ 
 

“...โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ที่ใช้ที่ดินเพียง 
๑๕ ไร่และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่า



๑๓๓ 
 

กิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็น
เศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียงแต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน ...” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๔๒ 
 

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง  คือท าจากรายได้ 
๒๐๐-๓๐๐ บาท ขึ้น ไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะ
เทอะ  เศรษฐกิจพอเพียงคือท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-
Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดู ทีวีก็ควรให้เข้ามาดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดู
เพ่ือความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดู แต่ใช้แบตเตอรี่  เขาไม่มีไฟฟ้าแต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวี
เขาฟุ่มเฟือยเปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่อันนี่ก็เกินไป...” 

พระต าหนักเปี่ยมสุขวงไกลกังวล  
๑๗ มกราคม ๒๕๔๔ 

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตาม 
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่ง 
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
กองทัพเรือ 
 

 

ที่ตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
ประวัติความเป็นมา 

 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ ก่อตั้งขึ้นจากการที่รัฐบาล
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชด าริ
คิดค้นขึ้น และสามารถปฏิบัติได้
จริง หากน าแนวทางไปขยายผล
จะท าให้ประเทศชาติเกิดความ
แข็งแกร่งทั้งทางด้านจิตใจและ
ทา ง เ ศ รษฐกิ จ  ตั้ ง แ ต่ ร ะดั บ
ครัวเรือนขยายไปสู่ระดับประเทศ 
รั ฐ บ า ล จึ ง ไ ด้ ก า ห น ด เ ป็ น
แ น ว น โ ย บ า ย แ ห่ ง รั ฐ ต า ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร



๑๓๔ 
 

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ในนโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรัฐบาลได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ผ่านตามสื่อต่างๆ มากมายแต่เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๐ กองทัพเรือได้จัดท า “โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ขึ้น และเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้มอบหมายให้
ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่” เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่แก่ก าลังพลกองทัพเรือ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนนักเรียน 
นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พุทธศักราช 
เป็นต้นมา 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ 

ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และน าความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
ผู้มีประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ โดยได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

๑. ปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ได้รวบรวมและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยน ามาประยุกต์ใช้และให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาดูงานให้เข้าใจอย่างง่ายๆ จนได้รับค าชมเชยจากผู้ศึกษาดูงาน
ว่าศึกษาดูงานที่นี่แล้วเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถ่องแท้ มีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

๒. เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการท า
เกษตรแนวใหม่ แบบพ่ึงพาตนเองโดยการบริหารจัดการที่ดิน และแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปแบบ
การเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่แม้ยากจน มีที่ดินและทุนน้อย ก็สามารถน าไปปฏิบัติและพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ผลจริง 

๓. หลักเกษตรธรรมชาติ เป็นการเกษตรปลอดจากการใช้สารเคมีทุกชนิดทั้งการเพาะปลูก การป้องกันการ
ก าจัดศัตรูพืชโดยได้รับข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังว
รารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชลบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน 
จ.ชลบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน จ.ฉะเชิงเทรา และสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.
สุพรรณบุรี 

๔. การเกษตรผสมผสาน เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันซึ่ง
จะท าให้เกิดการเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 



๑๓๕ 
 

๕. การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยหญ้าแฝก ได้รับการสนับสนุนข้อมูลวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 

๖. การปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค กระบือ ปลาน้ าจืด ได้รับข้อมูลความรู้ทางวิชาการจาก ปศุสัตว์        
อ าเภอสัตหีบ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  

๗. การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ได้รับการ
สนับสนุนความรู้และอุปกรณ์สาธิตจากกรมอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน 

๘. การปลูกสร้างบ้านดิน ได้รับการสนับสนุน
ทางวิชาการจากกลุ่มจิตอาสาบ้านดิน 

๙. การเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์ ได้รับข้อมูลทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

การให้บริการและกิจกรรม 

 “ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่” ได้ขยายความรู้เหล่านั้น ในรูปแบบของการให้บริการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. บริการน าชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นสี่ส่วนตามแนวพระราชด าริ คือแหล่งน้ า นา
ข้าว ปลูกต้นไม้ และท่ีอยู่อาศัย 

๒. บริการน าชมจักรยานปั่นน้ าประหยัดพลังงาน ที่ใช้ปั่นน้ ารดแปลงผักโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 

๓. บริการน าชมเตาเผาถ่าน โดยใช้เศษกิ่งไม้ ที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วมาเผาให้เป็นถ่าน นอกจากได้ถ่านไว้ใช้
หรือขายแล้วยังได้สารน้ าส้มควันไม้ ซึ่งเป็นสารไล่แมลง ศัตรูพืช และเป็นปุ๋ย 

๔. บริการน าชมการฝึกควายเพื่อเอาไว้ใช้ในงานเกษตรและการแสดง 

๕. บริการน าชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน 

๖. บริการจัด “กิจกรรมปลูกข้าววันแม่” เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นประเพณีในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

๗. บริการจัด “กิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประเพณี
ที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔พรรษา 
ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดท าโครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๒ โครงการ คือ 



๑๓๖ 
 

๑. “โครงการหอศิลป์เจ้าพ่อหลวง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยก่อสร้างอาคารดิน จ านวน ๔ หลังและอาคาร ๘ 
เหลี่ยม จ านวน ๑ หลัง ในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่จัดแสดงพระบรม
สาทิสลักษณ์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พระชนมายุ ๑ พรรษา
จนถึงปัจจุบัน จ านวน ๘๔ ภาพ เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

 

 

 

 

๒. “โครงการวนเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ธันวาคม ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมน าและเผยแพร่
แนวคิดทฤษฎีตามพระราชด าริพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

- ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก โดยใช้วัฏจักรคืนธรรมชาติ 

- การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง 

- ฝายชะลอความชุ่มชื้นของผืนดิน 

- ทฤษฎีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

นอกจากโครงการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวแล้ว ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ริเริ่มจัดท าโครงการขึ้นใหม่ ได้แก่ 

“โครงการวิถีควายไทย” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตเกษตรกร
ตลอดจนเพ่ือให้ก าลังพลและครอบครัวของหน่วยงานในกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป กลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตเกษตรกรไทย ความผูกพันระหว่างคน
กับควาย ซึ่งใช้พื้นที่จ านวน ๑๐ ไร่ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ปัจจุบันมีควายอยู่ในโครงการฯ จ านวน ๔๐ ตัว 
ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ ๕ ตัว (พันธุ์ชลบุรี ๑ ตัว พ้ืน เมือง๒ ตัว ลูกผสม ๑ ตัว และเผือก ๑ ตัว) แม่พันธุ์ ๑๔ ตัว 
(พันธุ์ชลบุรี ๑ ตัว พื้น เมือง ๘ ตัว ลูกผสม ๔ตัว และเผือก ๑ ตัว) ลูกควาย ๒๑ ตัว (พันธุ์ชลบุรี ๑ ตัว พื้น เมือง ๑๘ 
ตัว และเผือก ๒ ตัว)๒. การปลูกมะนาวในปลอกบ่อ เพ่ือให้ได้ผลผลิตในช่วงที่ท้องตลาดขาดแคลนมะนาวและมี
ราคาสูง การด าเนินการในขั้นต้นเริ่มที่ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ จ านวน ๒๖ ปลอกบ่อ ประกอบด้วย พันธุ์แป้น
พิจิตร แป้นร าไพแม่แก่ไข่ดก และพันธุ์ตาฮิติ 

การปลูกมะนาวในปลอกบ่อที่ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ มีการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ท าให้เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว จึงได้น าไปขยายพื้นที่การปลูกให้กว้างขวางมากขึ้น โดยน าไปปลูกบริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างทางเข้าอาคาร
เรือนแถวประทวน เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ ๑๔๘ ปลอกท่อ เป็นพันธุ์ตาฮิติ โดยอยู่ในความดูแลของ ก าลังพลผู้ที่พัก
อาศัยอาคารเรือนแถวประทวน เพ่ือให้ช่วยกันดูแล และสามารถเก็บผลผลิตไปใช้ในครัวเรือนได้ 

โคก หนอง นา โมเดล 

ศาสตร์พระราชา ด้านการจัดการดิน น้ า ป่า ตามแนวทางพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
หลักคิดในการท างาน การจัดการออกแบบพื้นที่เพ่ือท าการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่แหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร
มีการจัดการเพื่อให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เป็นการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือการจัดการน้ าตามภูมิสังคม : ความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งทางด้าน
ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการสร้าง micro 
climate หรือการสร้างระบบนิเวศย่อยๆ ในพ้ืนที่ส่วนบุคคล พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่สาธารณะ ตามความต้องการของ
บุคคลและชุมชนในพ้ืนที่ด้วยการร่วมมือลงแรง ลงแขก ลงขัน กลายเป็นความม่ันคงของชุมชน เป็นสังคมในอนาคต 

ท่ามกลางปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้
ขอบเขตของมนุษย์ ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
เป็นภัยคุกคามต่อแหล่งผลิตอาหาร เช่น ความแห้งแล้ง น้ าท่วม โรคระบาดศัตรูพืช และอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมาก คือ การเกิดภัยแล้งที่นับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนในทุกปี 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยรับมือกับปัญหาภัยแล้งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ า การสร้าง
เขื่อน หรือการจัดท าระบบชลประทาน ซึ่งรูปแบบเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทย
เท่านั้น ส าหรับพ้ืนที่ห่างไกลนอกเขตชลประทานที่มีพ้ืนที่ถึง 121,200,000 ไร่ ยังคงต้องประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 

 



๑๓๘ 
 

 

 

 

รูปแบบ “โคก หนอง นา” โมเดล 

“โคก หนอง นา โมเดล” จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ า ที่สถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมน าพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ า และพ้ืนที่การเกษตร โดย
มีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้สอดคล้องกัน โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้ 30% 
ส าหรับแหล่งน้ าโดยการขุดบ่อท าหนองและคลองไส้ไก่ 30% ส าหรับท านา ปลูกข้าว 30% ส าหรับท าโคกหรือป่า 
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจเพ่ือให้ได้ประโยชน์ คือ มีกิน มีอยู่ 
มีใช้ มีความสมบูรณ์และความร่มเย็น และ 10% ส าหรับที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา วัว และควาย เป็น
ต้น 

 

 

การออกแบบท่ีค านึงถึง “ภูมิสังคม” 

การออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล จะค านึงถึง “ภูมิสังคม” เป็นส าคัญ “ภูม”ิ คือ สภาพทางกายภาพ 
เช่น สภาพดิน น้ า ลม สังคม คือ วัฒนธรรม ความเชื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่นั้น ซึ่งในการออกแบบจะให้
ความส าคัญกับ “สังคม”มากกว่า “ภูมิ” คือต้องออกแบบตามสังคมและวัฒนธรรมของคนที่อยู่ แม้ว่าภูมิประเทศจะ
เหมือนกันก็ตาม หากสังคมต่างกัน การออกแบบก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิง 

 

 

 

 

 

 

 

การกักเก็บน้ าของ “โคก หนอง นา” โมเดล 

หลักการส าคัญของโคก หนอง นา โมเดล คือการเก็บกักน้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งการออกแบบพ้ืนที่จะให้
ความส าคัญต่อการเก็บน้ า3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 



๑๓๙ 
 

1. เก็บน้ าไว้ในหนอง: การขุดหนองจะต้องขุดให้คดโค้ง และมีระดับตื้นลึกแตกต่างกันไปในแต่ละจุด ซึ่งก่อนขุดต้อง
มีการค านวณปริมาตรน้ าที่สามารถเก็บได้ในหนองเพ่ือให้พอใช้งาน 

2. เก็บน้ าไว้บนโคก: ท าได้โดยการปลูกป่าและเก็บในระบบรากของต้นไม้ที่ปลูกไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้ระดับสูง ไม้ชั้น
กลาง ไม้ชั้นเตี้ย ไม้เรี่ยดิน และไม้หัวใต้ดิน ไม้แต่ละระดับควรจะมีอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 21 ชนิด เพ่ือสร้างความ
หลากหลายของระบบราก เมื่อฝนตกลงมาระบบรากจะช่วยอุ้มน้ าไว้ในดิน 

3. เก็บไว้ในนา: ยกคันนาให้สูงและกว้าง สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง นอกจากนี้เรายังสามารถปลูกพืชผัก
ไว้บนคันนาได้อีกด้วย 

หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่ความย่ังยืนภายใต้วิถีชีวิต ในยุค New Normal 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต New Normal มหาดไทย เปิดตัว
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ อีกทั้งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการพัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟ้ืนฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โคก หนอง นา โมเดล คืออะไร 
     โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้า
กับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น ๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติ
จัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันส าเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็น
แนวทางท าเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 



๑๔๐ 
 

1. โคก: พ้ืนที่สูง ดินที่ขุดท าหนองน้ านั้นให้น ามาท าโคก บนโคกปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตาม
แนวทางพระราชด าริ / ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ท าให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ท าบุญ ท าทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย / ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 
*** ป่า 3 อย่าง (ไม้กิน ไม้ใช้สอย ไม้สร้างบ้านเรือน) โดยปลูกให้มี 5 ระดับ (ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เต้ีย ไม้เรี่ยดินและพืชหัว)ประโยชน์ 4 อย่าง (พอกิน 

พออยู่พอใช้และช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ)*** 
 

     2. หนอง: หนองน้ าหรือแหล่งน้ า ขุดหนองเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจ าเป็น และเป็นที่รับน้ ายามน้ า
ท่วม (หลุมขนมครก) / ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ ารอบพ้ืนที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยว
ไปตามพ้ืนที่เพ่ือให้น้ ากระจายเต็มพ้ืนที่เพ่ิมความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ าต้นไม้ / ท า ฝายทดน้ า เพ่ือเก็บน้ า
เข้าไว้ในพ้ืนที่ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ า น้ าจะหลากลงมายังหนองน้ า และคลองไส้
ไก่ ให้ท าฝายทดน้ าเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง / พัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ยามหน้าแล้ง และเพ่ิมการระบายน้ ายามน้ าหลาก 
***คลองไส้ไก่ (เป็นร่องน้ าเล็กๆ ขุดให้วนเวียนในพื้นที่ปลูกป่า/ปลูกพืชคล้ายล าไส้ของไก่)ฝายชะลอน้ า (เป็นคันกั้นน้ าท าจากดินหรือวัสดุจาก

ธรรมชาติ ติดต้ังที่หลุมขนมครก)หลุมขนมครก (เป็นแอ่งรวมน้ าเล็กๆรับน้ าจากคลองไส้ไก)*** 
 

    3. นา: พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พ้ืนบ้าน โดยเริ่มจากการฟ้ืนฟูดิน ด้วยการท าเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิต
เล็ก ๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ าในนาเพ่ือคุมหญ้า ท าให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้ง
คนปลูก คนกิน / ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพ่ือใช้เป็นที่รับน้ ายามน้ าท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา 
 

ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
เป็นแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เกื้อกูลต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถปลูกได้
ทุกส่วนของพ้ืนที่ 
๑. ประโยชน์พออยู่ -การปลูกไม้เนื้อแข็งอายุยืนเพ่ือใช้สร้างที่พักอาศัยและเครื่องเรือนรวมทั้งยังสามารถรักษาไว้เป็น
ทรัพย์สินในอนาคตได้ ไม้ในกลุ่มนี้ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา แดง สัก พะยูง ฯลฯ 
๒.ประโยชน์พอกิน -การปลูกต้นไม้ที่ใช้เป็นอาหารหรือใช้เป็นสมุนไพรได้ เช่น แค มะรุม สะตอ ผักหวาน กล้วย ฯลฯ 
๓. ประโยชน์พอใช้ –การปลูกพืชโตเร็วเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น เผาถ่าน ท าหัตถกรรม ป้องกัน
ลมไม้ในกลุ่มนี้ได้แก่ ไผ่ กระถินเทพ หวาย มะค าดีควาย ฯลฯ 
๔. ประโยชน์พอร่มเย็น – การปลูกป่าเพ่ือประโยชน์ทั้งสามอย่างจะน าไปสู่ความร่มเย็นและระบบนิเวศน์ที่อุดม
สมบูรณ์มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกป่า 7 ระดับ 

เป็นแนวทางการปลูกพืชอย่างผสมผสานเพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงประโยชน์สูงสุดจาก
การใช้พื้นท่ีและแสงอาทิตย์ 

 

 

 



๑๔๒ 
 

 

 

 

 

๑. ไม้สูง – ไม้ล าต้นสูงใหญ่และอายุยืน เช่น ยางนา ตะเคียน พะยูง เป็นต้น 

๒. ไม้กลาง – ไม้ล าต้นไม่สูงนัก ไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน มังคุด กระท้อน ไผ่ เป็นต้น 

๓. ไม้เตี้ย – ต้นไม้ทรงพุ่ม เช่น มะนาว มะกรูด มะละกอ มะเขือพวง กล้วย เป็นต้น 

๔. ไม้ทรงพุ่ม – พืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ กระเพรา ผักหวานบ้าน ตะไคร้ เหรียง เป็นต้น 

๕. ไม้เลื้อยเกาะเกี่ยว – พืชจ าพวก พริกไท ต าลึง มะระ ถั่วฝักยาว บวบ รางจืดเป็นต้น 

6. ไม้หัวใต้ดิน – พืชจ าพวก ขิง ข่า มัน บุก เป็นต้น 

7. ไม้น้ า – พืชจ าพวก ผักกะเฉด ผักบุ้งบ้าน บัว กระจับ สาหร่ายน้ า เป็นต้น 

 

 

ตัวแปรที่ต้องน ามาใช้ในการออกแบบ “โคกหนองนาโมเดล” มี 5 ประการคอื 

1. ทิศ ควรส ารวจทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตกและทิศทางการขึ้นของพระอาทิตย์ในฤดูต่างๆ ในพ้ืนที่
นั้นๆ 

2. ลม ควรพิจารณาลมตามฤดูและลมประจ าถิ่น อย่างฤดูฝนและฤดูร้อนลมจะพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ฤดูหนาว(ลมหนาวหรือลมข้าวเบา) ลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ควรวางต าแหน่งบ้านเรือนและลาน
ตากข้าวไม่ให้ขวางทิศทางลม และออกแบบบ้านให้มีช่องรับลมตามทิศในแต่ฤดูกาล เพ่ือให้บ้านเย็นอยู่สบายและลด
การใช้พลังงานในบ้าน 

3. ดิน พิจารณาลักษณะของดิน การอุ้มน้ าของดิน เพ่ือวางแผนการขุดหนองน้ าและการปรับปรุงดินที่
เหมาะสม ใช้การฟ้ืนฟูดินด้วยการห่มด้วยฟาง ใบไม้หรือหญ้า ที่เรียกว่า “ไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน” แล้วเติมปุ๋ยให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะของดิน เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งชนิดแห้งและชนิดน้ าแบบที่เรียกว่า “แห้งชามน้ าชาม” 
โดยน าฟางวางบนดินสลับด้วยปุ๋ยหมักแล้วตามด้วยการราดปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ด้วยวิธีการ “ห่มดิน” จะช่วยลดการ
ระเหยของน้ าบนผิวดินช่วยให้สิ่งมีชีวิตผิวดินและในดินเพ่ิมจ านวนได้มากขึ้น ท าให้จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุได้
ดีขึ้น ปิดกั้นไม่ให้วัชพืชได้รับแสงแดด ด้วยวิธีการห่มดินจะช่วยแก้ปัญหาของดินได้ 

4. น้ า การขุดหนองน้ าต้องดูทางไหลเข้าและออกของน้ าในพ้ืนที่ ควรวางต าแหน่งหนองน้ าในด้านที่ลมร้อน
พัดผ่านก่อนเข้าสู่บ้าน จะช่วยให้บ้านเย็นขึ้น ควรขุดหนองให้มีความคดเค้ียวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกพืชริมขอบหนอง
และท า “ตะพัก” หรือความลดหลั่นของระดับความสูงในหนองให้ไม่เท่ากัน โดยชั้นแรกมีความลึกเท่าระดับที่
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แสงแดดส่องลงไปถึง เพ่ือเป็นชั้นให้ปลาสามารถวางไข่และอนุบาลสัตว์น้ าได้ ควรปลูกพืชน้ าหรือไม้น้ าเพ่ือให้ปลาใช้
เป็นแหล่งวางไข่ที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ า รวมทั้งท า “แซนวิชปลา” น าหญ้าและฟางกองสลับกับปุ๋ย
หมักไว้ที่ต้นน้ าเพื่อสร้างแพลงตอนและไรแดง เป็นการเพ่ิมอาหารให้กับสัตว์น้ า 

5. คน หัวใจส าคัญของการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่ เป็นเจ้าของเป็นหลัก 
ซึ่งจะเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่นั้นมากท่ีสุด 

 

1. พื้นที่สูง กรณีที่เป็นพื้นราบ 

 

 

 

 

 

 

2. พื้นที่สูง กรณีที่เขามีหุบเขา สามารถกั้นฝายเก็บน้ าได้ 
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3.พื้นที่สูง กรณีที่เป็นสันเขา ลาดเอียงทางเดียว ไม่มีหุบเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. พื้นที่สูง กรณีที่เป็นสันเขา ลาดเอียงสองทาง ไม่มีหุบเขา 
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
"การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

 ของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานละรักษาฝ่ัง 
 อ าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี 
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
"การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

 ของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานละรักษาฝ่ัง 
 อ าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี 
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มูลนิธิคุณพ่อเรย์ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

********** 
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มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 

The Redemptorist Foundation For People with Disabilities 
 

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ 
        มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งโดยบาทหลวงเรย์มอนด์เบรนเนน หรือที่เราเรียก
กันว่า “คุณพ่อเรย์” ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยคุณพ่อเรย์ได้เล็งเห็นถึง
ความจ าเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลมาเป็นเจ้าของและด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นคงในการ
ด าเนินงานตามจิตตารมณ์ได้สืบไปดังที่คุณพ่อเรย์ได้ย้ าเสมอว่า “พ่อต้องการช่วยเหลือคนพิการทุกคนทั้งโลกเลย” 
คุณพ่อเรย์จึงได้ด าริให้มีการตั้งมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการขึ้น โดยความเห็นชอบจากคณะพระมหาไถ่
แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนั้นมี บาทหลวงบรรจง ไชยรา เป็นประธานในฐานะเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
เพ่ือสร้างความมั่นคงให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และหน่วยงานภายใต้มูลนิธิฯ คุณพ่อเรย์ยังได้ให้
แนวทางถึงการด าเนินงานของมูลนิธิในการเป็นองค์กรสนับสนุนและจัดหาทุนในการด าเนินงานของศูนย์จัดหางาน
คนพิการพระมหาไถ่ และสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนเพ่ืองานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานตามจิตตารมณ์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือริเริ่มการด าเนินงานหรือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดระยะเวลามากกว่าสามสิบปีเราเน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ และให้คน
พิการมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
       เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะพระมหาไถ่ในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการส่งเสริมให้
คนพิการได้ร ับการฟื ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม ให้บริการด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคมเพื่อสร้างสถานศึกษาส าหรับคนพิการส่งเสริม
หรือท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่เรื ่องเกี ่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นที่ปรึกษาหรือให้
ค าปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
ท างานเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั ้งในและต่างประเทศเพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่สื ่อรายการ
โทรทัศน์ รายการวิทยุ ข่าว สารคดี โฆษณา และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่ด าเนินการเกี่ ยวข้องกับการเมือง
ด าเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 

ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรมน าฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม 
ค าขวัญ (Motto) สร้างสรรค์ เป็นธรรม ยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรคนพิการระดับสากลในการจัดการศึกษา จัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือและพัฒนา

ศักยภาพคนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัต ิโดยไม่เป็นธรรม พัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรม เป็นผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงและเสริมพลังคนพิการสู่สังคมแห่งความเสมอภาค องค์กรมั่นคง มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบความส าเร็จในชีวิต 

มูลนิธ ิพระมหาไถ่เพื ่อการพัฒนาคนพิการ มีประสบการณ์ด้านคนพิการมากว่า 30 ปี เป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรคนพิการระดับดีมากรับรองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลประเภทสถานพักฟื้น บ าบัด  และฟื้นฟูคนพิการเอกชน 
ที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้านการฝึกอาชีพ การจัดหางาน การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพอิสระ ธุรกิจเพื่อ
สังคม และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยให้บริการแก่คนพิการทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ ้น 
นอกจากนั ้นมูลน ิธ ิย ังได ้รณรงค์และผลักดันเพื ่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการในเรื ่องการพิทักษ์ส ิทธิ 
การเสริมพลัง การรณรงค์เพื่อจัดปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยความสะดวกต่อทุกคน และการรณรงค์เพื่อ
สร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมที่มีต่อคนพิการโดยผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเครือข่ายการท างานทั้ ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตร
และการจัดฝึกอบรมส าหรับคนพิการโดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 30 ปี รวมทั้งได้
ขยายงานเพื่อโอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครอบคลุมทุกมิติอย่าง
สร้างสรรค์และน าไปสู่การมีงานท าอย่างยั่งยืน ดังมีหน่วยงาน ผลงาน และประสบการณ์สรุปพอสังเขปได้ดังนี้  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย 
      เป็นโรงเรียนฝึกหลักสูตรวิชาชีพหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว รับคนพิการจากทั่วประเทศอายุ
ระหว่าง 17 – 35 ปี ให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์
ฝึกทักษะการด าเนินชีวิตคนพิการ คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะช่วยเหลือผู้ อื่นตามจิตตารมณ์ของ
คณะพระมหาไถ่ และเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คนพิการ และประชาชน
ทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ปรัชญา “ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม” 

ค าขวัญ “ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน มีน้ าใจ” 

ด า เนิน งานด้านฝึก ว ิช าช ีพคอมพิว เ ตอร์และอิเ ล ็กทรอนิกส์ส าห รับคนพิก ารทา งด้านการ
เคลื่อนไหว แขนขา และล าตัว ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบัน
เปิดการเรียนการสอนดังนี้  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
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 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี 

 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
 หลักสูตรเทคโนโลยีเขียนแบบแม่พิมพ์  

หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ 

 ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่จบ ม.3 

โดยได้จัดการเรียนการสอน บริการวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื ่องแบบ ที ่พักและอาหาร 
ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี ้ย ังมีก ิจกรรม อื่น  ๆ  ที ่ช ่วย ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ อาทิ กิจกรรมกีฬาส าหรับคนพิการ ดนตรี ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมทางศาสนา และ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ปัจจุบันมีผู้รับบริการประมาณ 280 คน ที่ผ่านมาได้ให้บริการฝึก
วิชาชีพแก่คนพิการจากทั่วประเทศไปแล้ว มากกว่า 5,000 คน 

มูลนิธิได้ขยายงานฝึกอาชีพคนพิการไปยังจังหวัดหนองคาย โดยจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
มหาไถ่ หนองคาย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการในภาคตะออกเฉียง
เหนือและประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ ่มแม่น้ า โขง โดยได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตร 2 ปี)  และหลักสูตรคอมพิว เตอร์ส านักงาน (หลักสูตร 1 ปี)  โดย
ระยะแรกอาศัยพื้นที่วัดคาทอลิคจัดการเรียนการสอนอย่างไม่เป็นทางการ และได้มีพิธีเปิดอาคารเรียน
หลังแรก เมื ่อวัน เสาร์ที ่  12 ตุลาคม 2556 โครงการฯ ได้จัดการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณ์
ทางการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน ที่พักและอาหาร ให้แก่ผู้รับบริการตลอดระยะเวลาการศึกษา  

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
       เป็นศูนย์จัดหางานคนพิการทุกประเภทแห่งแรกของประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นผู้
ประสานระหว่างคนพิการและนายจ้างเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน รวมไปถึงการเปิดสโมสรคนหางานเพ่ือการฝึกทักษะ
และแนะแนวอาชีพ ประเมินทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าท างานในสถานประกอบการทั้งหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 ได้บริการจัดหางานให้คนพิการทุกประเภทมากกว่า 6,000 คน 

ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ 
      ด าเนินงานด้านส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษที่มีลักษณะความพิการเป็นออทิสติก ดาวส์ซินโดรม และด้าน
การเคลื่อนไหว ให้ศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบศูนย์การเรียนและ กศน. การกระตุ้นพัฒนาและการฝึกทักษะอาชีพสู่การมี
งานท า ปัจจุบันรองรับเด็กพิเศษได้มากกว่าหนึ่งร้อยคน 

ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 
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      ด าเนินการด้านการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการหรือองค์กร
คนพิการด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคม เช่น ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ Call Center จ าหน่ายเบเกอรี่ ศูนย์กลางรวบรวมและ
จ าหน่ายสินค้าคุณภาพเพ่ือสร้างสรรค์สังคมทั้งปลีกและส่ง รับบริจาคสิ่งของเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ 
      ด าเนินงานด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิทุกมิติอย่างสร้างสรรค์ เสริมพลังและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายการท างาน ให้การช่วยเหลือและบริการข้อมูลข่าวสาร เปิด
ให้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ  “พ่ึงพิงได้ทันท่วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม” ให้บริการทุก
วัน 24 ชั่วโมง Email: 1479@mahatai.org ถือเป็นสายด่วนส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือ
เฉพาะคนพิการ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

ศูนย์ศึกษาความพิการเชิงสังคม 
      เป็นหน่วยทางวิชาการท าหน้าที่พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแสวงหาแนวทางในการเสริมพลังและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเชิงบูรณาการ ผลักดันแผนและนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมทั้งงาน
สื่ อส ารสั งคม เ พ่ือส่ ง เ สริ มและ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตคน พิการ ในภูมิ ภ าคอา เซี ยน  โดยผลิ ต รายการ  
และสื่อดังนี ้

ผลิตรายการโทรทัศน์ “เคียงบ่าเคียงไหล่” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
กรมประชาสัมพนัธ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น. 
ผลิตรายการโทรทัศน์ “ตะลุยสิบทิศ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.30  
ผลิตรายการ 1479 ออนไลน์ ผ่าน YouTube ราย 2 สัปดาห์ 
เว็บไซต์ mahatai.org มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ รวมทั้งงานเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิ เป็นต้น 
 

ผลงานและโครงการที่ส าคัญ 
โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในตลาดแรงงานเปิด 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : 
การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการ 

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการออมเพ่ือคนพิการในระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาการ
เข้าถึงกองทุนสวัสดิการชุมชนของคนพิการ” 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 

โครงการหนองคายมาราธอนมหากุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ : ธุรกิจสร้างสรรค์…คนพิการเข้มแข็ง (CSR D – 
Ability) 

โครงการ “1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน” มีคนพิการและผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คน 

โครงการ ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมด้านคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

จัดกิจกรรม เสริมสร้างการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจ้างงานคน
พิการการศึกษาการสร้างความตระหนักและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ            ประจ าปี 
2557  ในระดับ “ดีมาก” จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจ าปี 2553      
ในระดับ “ดีมาก” จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน “ยิ้มสู้” ในฐานะ
หน่วยงานที่ท าประโยชน์ส าหรับคนพิการ จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

รายการ  “เ คี ยงบ่ า เคี ยงไหล”  ได้ รับรางวั ลสื่ อ
สร้างสรรค์ด้านสื่อมวลชนที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ 
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
รางวัลโทรทัศน์ดีเด่นจากสื่อมวลชนคาทอลิก 

รายการ “ตะลุยสิบทิศ” ได้รับรางวัลรางวัลสื่อที่
น าเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากล าบากปี 
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 80 พรรษา โดยน าเข้าวีลแชร์ 840 คัน แจกผู้สูงอายุ 
ผู้ติดเชื้อและคนพิการ ทั่วประเทศ 
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โครงการอบรมคนพิการสู่การเป็นผู้น าเปลี่ยนแปลง 11 จังหวัด (กระจายทั่วประเทศ) คนพิการเข้าร่วม 
1,500 คน 

โครงการ บริหารจัดการข้อมูลและการใช้อินเตอร์เบื้องต้นแก่ผู้น าคนพิการทุกจังหวัด (แบ่งเป็น 9 พ้ืนที่) 

โครงการชลบุรีร่วมใจพัฒนาคนพิการสู่ความยั่งยืน 6 ปีซ้อน (2550 – 2555) ซึ่งเป็นการพัฒนาคน
พิการแบบบูรณาการในจังหวัดชลบุรี เช่น ประสานและส่งต่อบริการด้านการแพทย์ จัดงานวันคนพิการระดับอ าเภอ 
ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และมวลชน รวมทั้งกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
เป็นต้น 

โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับคนพิการ ในเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 มีผู้พักพิง
ทั้งหมดจ านวน 238 คน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับคนพิการ 

1. ที่จอดรถ 

2. ทางลาด 

3. ห้องน้ า 

4. ลิฟต์ 

5. บริการข้อมูล-เคาน์เตอร์ติดต่อ 
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1. ที่จอดรถ 

1.1 จัดให้มีที่จอดรถส าหรับคนพิการใกล้ทางเข้าออกอาคาร ไม่ขนานกับทางเดินรถมีพ้ืนผิวเรียบ         
ระดับเสมอกัน 

1.2 ช่องจอดรถ มีขนาด 2.40 x 6.00 เมตร มีที่ว่างด้านข้างรถไม่น้อยกว่า1.00-1.40 เมตร 

1.3 มีสัญลักษณ์รูปคนพิการที่พ้ืน ขนาด 90 X 9 เซนติเมตร 

1.4 มีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 30 เชนติเมตร ติดสูงจากพ้ืน 

1.5. ที่จอดรถตามกฎกระทรวงฯ ก าหนดสัดส่วน 10-50 คัน ให้มีที่จอดรถคนพิการ 1 คัน 51-100 คัน 
ให้มีที่จอดรถคนพิการ 2 คันและทุกๆ 100 คันขึ้นไป ให้มีที่จอดรถคนพิการเพ่ิม 1 คัน 

1.6 ถ้ามีทางเทบริเวณที่จอดรถ ต้องมีทางลาดขึ้น และทางลาดควรมีความกว้างอย่างน้อย 90เซนติเมตร 
โดยไม่รวมทางลาดด้านข้างความชันของทางลาดต้องไม่น้อยกว่า 1:12 

1.7 ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถคนพิการเพ่ือบริการคนพิการ ไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาจอด 

1.8 ควรมีแสงสว่างเป็นพิเศษ มองเห็นชัดเจน 
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2. ทางลาด 

2.1 จัดให้มีทางลาดเข้าสู่อาคารโดยมีขนาดความกว้าง วัสดุพื้นผิวและความชันที่เหมาะสมและปลอดภัย 
พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพ้ืนกับทางลาดต้องเรียบ 

2.2 ระดับพ้ืนห่างกันเกิน 2 เชนติเมตร ต้องมีการปาดมุมพ้ืนส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 45 องศา 
(ข้อแนะน า คือ 30 องศา) 

2.3 มีราวจับท าด้วยวัสดุเรียบ มั่นคง ไม่ลื่น ติดตั้งบริเวณทางลาด 
2.4 พ้ืนผิววัสดุไม่ลื่น และไม่มีองและตะแกรงระบายน้ า ไม่มีการเซาะร่องที่พ้ืน 
2.5 ความชันไม่เกิน 1:12 คือ ความสูงต่อความยาว (4.76 องศา) 
2.6 ทางลาดมีความยาวโดยรวมไม่เกิน 6.00เมตร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เขนติเมตร 
2.7 ปลายทางลาด ควรท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงจุดเริ่มตันและจุดสิ้นสุดทางลาดต้องมีสภาพดี 

เชื่อมต่อกับพ้ืนเดิมระยะทางยาว 1.50 เมตร ทางลาดชั่วคราวที่ท าจากเหล็กควรมีความยาวไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 90 เชนติเมตร มีความมั่นคงปลอดภัย 

2.8 ถ้าทางลาดยาวตั้งแต่ 2.50เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้ง 2 ข้าง 
2.9 ทางลาดมีความยาวทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6.00 เมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า1.50 เมตร 
2.10 มีชอบกันตกสูงจากพ้ืน 5 เขนติเมตร (ข้อแนะน า คือ 10 เซนติเมตร) 
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3.ห้องน้ าส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

3.1 ห้องน้ าอยู่ในต าแหน่งที่สมารถเข้าถึงได้สะดวกและควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ปิดล็อกหรือเป็นห้อง
เก็บอุปกรณ์ 

3.2 ห้องน้ าคนพิการควรแยกออกจากห้องน้ าคนทั่วไปชาย/หญิง 

3.3 หากห้องน้ าส าหรับคนทั่วไปมากกว่า 1 จุด ทุกจุดที่ห้องน้ าส าหรับคนทั่วไปควรมีห้องน้ าส าหรับคน
พิการอย่างน้อย 1 ห้อง 

3.4 วัสดุพื้นผิวไม่ลื่น ควรมีพื้นสีอ่อนและ/หรือสีตัดกับผนัง 

3.5 พ้ืนที่ว่างภายในมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

3.6 ไม่มีน้ าขังบนพ้ืน โดยพื้นห้องน้ าต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ าทิ้ง 

3.7 พ้ืนห้องน้ ามีระดับเสมอพ้ืนภายนอก ถ้าเป็นพ้ืนต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาด 

3.8 ประตูที่เหมาะสมที่สุด คือ ประตูบานเลื่อน หากเป็นบานเปิด ควรจัดให้อยู่ในลักษณะเปิดออกสู่
ทางด้านนอก ทั้งนี้ในขณะที่ประตูห้องน้ าเปิดออกเต็มที่ต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาและไม่ควรติดตั้งตัวปิด 

ประตูอัตโนมัติ (โช๊คอัพประตู) 

3.9 ช่องประตูควรมีความกว้างอย่างน้อย 9 เซนติเมตร พร้อมมือจับแบบก้านโยกที่ใช้งานสะดวก 

3.10 ในกรณีมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องสูงไม่เกิน 2 เชนติเมตรและให้ขอบทั้งสองด้านมี
ความลาดเอียง 12 เพ่ือให้วีลแชร์ (Wheelchair)หรือคนพิการที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้สะดวก 

3.11 ควรจะมีมือจับประตูทั้งภายในและภายนอกห้องน้ า เพ่ือให้การเปิดปิดประตูสะดวก 

3.12 ประตูควรล็อกหรือใส่กลอนได้จากภายใน แต่ก็สามารถปลดได้จากภายนอกในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

3.13 อุปกรณ์เปิดปิดประตู เป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก อยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร แต่ไม่เกิน 
12.เมตร มีมือจับที่มีขนาดเท่กับราวจับมาตรฐาน ในแนวติ่งทั้งค้นในและด้านนอกของประตู ซึ่งมีปลายบน 

สุดสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และปลายด้านล่างสูงไม่เกิน 80 ชม. 

3.14 ในกรณีท่ีเป็นประตูบานเปิดออก ให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตูและในกรณีที่เป็นประตูบาน
ปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอนต้านนอกประตูราวจับ ดังกล่าวให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
90  เซนติเมตร ยาวไปตามความกว้างของประตู (ไม่แนะน าให้เปิดเข้า) 

3.15 อ่างล้างมือ มีความสูงจากพ้ืนถึงขอบบนของอ่าง 75-80 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ว่างใต้อ่างสูงไม่น้อยกว่า 
60 เซนติเมตร (ไม่ควรมีขาตั้งอ่างล้างหน้าหรือตู้เก็บของใต้อ่าง) 

3.16 ระยะห่างจากส้นผ่านศูนย์กลางของอ่างล้างมือกับก าแพงด้านข้าง ควรจะไม่น้อยกว่า 45 เชนติเมตร 

3.17 ก๊อกน้ าเป็นชนิดก้านโยกหรือค้านปัดหรือระบบอัตโนมัติ 

3.18 มีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง 
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3.19 ควรติดตั้งกระจกเงา ขอบลงสูงจากพ้ืนไม่เกิน 1 เมตร และติดตั้งท ามุมเอียงมาด้านหน้าประมาณ 
10-20 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โถส้วม 

3.20 โถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืน 45-50 เขนติเมตร มีพนักพิงที่มั่นคง(ใช้ถังพักน้ าได้) 

3.21 ระยะถึงกลางของโถส้วมห่างจากผนัง 45-50 เขนติเมตร 

3.22 ที่ปล่อยน้ าเป็นชนิดคันโยก มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอ่ืนที่คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 
(ข้อแนะน า ไม่ใช้แบบมกดน้ าค้นบนและก้นโยกแบบฟลัชวาลวอาจใช้ระบบอัตโนมัติ) 

3.23 ราวจับรูปตัว บริเวณชกัโครก แนวนอนควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 60เซนติเมตร สูงจากพ้ืน 65-
70 เชนติเมตร และราวจับแนวดิ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

3.24 ราวจับรูปตัว เ แนวดิ่ง ยื่นล้ าออกมาจากด้านหน้าโถส้วม 25-30 ชม. 

3.25 โถส้วมค้นที่ไม่ติดผนัง มีราวจับแบบพับเก็บได้ มีความยาวไม่น้อยกว่า 55เซนติเมตร ติดตั้งหงจาก
ชอบของโถส้วม 15-20 เชนติเมตร 

3.26 ในกรณีที่ระยะกึ่งกลางโถส้วมอยู่ห่างจากผนังเกิน 50 เชนติเมตร ต้องมีราวจับแบบพับเก็บได้ใน
แนวราบหรือแนวดิ่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 55เขนติเมตร ติดตั้งห่างจากขอบของโถส้วม 15-20 เชนติเมตร เมื่อ
กางออกให้มีระบบล็อกท่ีคนพิการ สามารถปลดล็อกได้ง่าย 

3.27 ควรมีสาช าระแบบก้นกด ตั้งค้างได้ หรือระบบฉีดน้ าช าระอัตโนมัติใช้งานได้และสะดวก 

โถปัสสาวะชาย 

3.28 ในกรณีที่เป็นห้องน้ าส าหรับผู้ชาย (ไม่แยกห้องส าหรับคนพิการ)ต้องจัดให้มีโถปัสสาวะชายที่มีระดับ
เสมอพ้ืนอย่างน้อย 1 ที่ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกวัยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งข้ึน 

3.29 โถปัสสาวะชายมีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบน ยาว 50-60 เขนติเมตร ติดตั้งสูงจากพ้ืน  1.20-
1.30 เมตร 
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3.30 โถปัสสาวะชายมีราวจับค้นข้างทั้งสองข้างสูงไม่น้อยกว่า 80-100เขนติเมตร ยื่นออกมาจากผนัง 
55-60 เชนติเมตร 

3.31 พ้ืนที่หน้าโถปัสสาวะควรมีที่ว่างอย่างน้อย 90 x 120 เชนติเมตร เพื่อการเข้าถึงต้านข้างท้ังสอง
ด้านของโถปัสสาวะควรเป็นที่โล่ง คันกดชักน้ าควรติดตั้งอยู่ที่ 1.10 เมตรเหนือพ้ืนราบหรืออาจใช้ระบบอัตโนมัติ 
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4.ลิฟต์โดยสาร 

4.1 ประตูกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

4.2 มีระบบเซ็นเซอร์เพ่ือป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้โดยสาร 

4.3 มีระบบการท างานที่ท าให้ลิฟต์เลื่อนลงจอดที่ชั้นระดับพ้ืนดิน(Ground Floor) และประตูลิฟต์ต้องเปิด

โดยอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับ 

4.4 มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสหน้าประตูลิฟต์ ขนาด 30 X 90 เซนติเมตร ติดห่างจากประตู 30 เซนติเมตร 

4.5 มีปุ่มกดลิฟต์ส าหรับคนพิการโดยติดตั้งในระดับทีว่ีลแชร์สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งภายในและภายนอ

ลิฟต์ ปุ่มกดสูง 90-120เซนติเมตร ปุ่มกดภายในห่างจากมุมไม่น้อยกว่า 40 เชนติเมตร 

4.6 ปุม่กดมีอักษรเบรลล์ก ากับไว้ทุกปุ่ม และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร เมื่อกดปุ่ม

จะต้องมีเสียงดังและมีแสง 

4.7 ชุมกดควรจะมีสีเห็นได้ชัด แตกต่างจากสิ่งรอบๆ เพื่อง่ายต่อการใช้ อาจเป็นปุ่มเรื่องแสง 

4.8 มีตัวเลขละระบบเสียงแจ้งเตือนและบอกชั้นต่างๆ ภายในลิฟต์ เมื่อลิฟต์หยุดและข้ึนหรือลง 

4.9 ในกรณีท่ีลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดงเพ่ือให้คนพิการทางการเห็น

และคนพิการทางการได้ยินทราบ 

4.10 มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยินทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วลิฟต์

ขัดข้องและก าลังให้ความช่วยเหลืออยู่ 

4.11 มโีทรศัพท์แจง้เหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้ต้องอยู่สูงจากพ้ืน 90-120 

เซนติเมตร 

4.12 ห้องลิฟต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.10 X 1.40 เมตร 

4.13 ควรมีราวจับกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 34 เขนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว) 3 ต้าน 

4.14 เมื่อเปิดประตูลิฟต์ต้องมีหมายเลขบอกขั้นอยู่ที่ผนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 

5. บริการข้อมูล-เคาน์เตอร์ติดต่อ 

5.1 มีเคาน์เตอร์ติดต่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ 

5.2 เคาน์เตอร์ติต่อยู่ในต าแหน่งที่สามารถสังเกตได้ง่าย ความสูงเคาน์เตอร์สูงไม่เกิน 80 เซนติเมตร 

5.3 มีพ้ืนที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้ผู้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางโดยส่วนล่างใต้เคาน์เตอร์

ควรมีความสูง 70-75 เซนติเมตร 

5.4 ส่วนบนเคาน์เตอร์ที่ยื่นออกมาหรือมีพ้ืนที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

"การบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คนผู้พิการ การส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมูลนิธิคุณพ่อเรย์" 

ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี 
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

"การบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คนผู้พิการ การส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมูลนิธิคุณพ่อเรย์" 

ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี 
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๒๐๘ 

 

สารคดี 5 นาที 
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๒๒๔ 

 

 
 
 



๒๒๕ 

 

 
 



๒๒๖ 

 

 
 



๒๒๗ 

 

 
 



๒๒๘ 

 

 
ภาพกิจกรรมออกก าลังกาย 

 
 

 
 



๒๒๙ 

 

แข่งขันกีฬา (วอลเลย์บอล) 

 
 

 
 



๒๓๐ 

 

แข่งขันกีฬา (เปตอง) 

 

 

 

 



๒๓๑ 

 

กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาด 

 

 

 

 



๒๓๒ 

 

กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาด 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 

 

 
 

 
 

 



๒๓๔ 

 

ตรวจวัดอุณหภมูิก่อนเข้าเรียน 

 
 

 
 



๒๓๕ 

 

ศึกษาเรียนรู้วิชาจิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 
วันที่ 7 ธันวาคม2563 

 

 
 
 

 
ศึกษาเรียนรู้วิชาการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ อปท. 



๒๓๖ 

 

วันที่ 8ธันวาคม2563 
 

 
 

 
 
 
 



๒๓๗ 

 

ศึกษาเรียนรู้วิชาโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง 
วันที่ 9ธันวาคม2563 

 

 
 

 
 

ศึกษาเรียนรู้วิชาบทบาท อ านาจ หน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอ านาจ 



๒๓๘ 

 

วันที่ 10ธันวาคม2563 
 

 

 
 

ศึกษาเรียนรู้วิชาเทคนิคการประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง 
วันที่ 11ธันวาคม2563 



๒๓๙ 

 

 

 
 

 
 
 

ศึกษาเรียนรู้วิชาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในยุค Thailand 4.0 
วันที่ 12ธันวาคม2563 



๒๔๐ 

 

 

 
 

 
 

ศึกษาเรียนรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโยธาและผังเมือง 
วันที่ 14ธันวาคม2563 

 



๒๔๑ 

 

 
 

 
 

ศึกษาเรียนรู้วิชาการวางผัง การจราจร และการจัดการทางด้านงานจราจร 
วันที่ 15ธันวาคม2563 



๒๔๒ 

 

 
 

 
 
 

ศึกษาเรียนรู้วิชา การวางแผนการท างานด้านวิศวกรรมโยธา 
วันที่ 16ธันวาคม2563 

 



๒๔๓ 

 

 
 

 
 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล 
 
- www.centerestate.net 

http://www.centerestate.net/


๒๔๔ 

 

- dsl.go.th/ 
- https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/cba22.pdf 
- https://www.ombudsman.go.th/ombstudies/ewt_news.php?nid=110 
- https://www.yotathai.com/passadu/rakaklang-october-60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://dsl.go.th/files/com_laws/2018-06_c5d385e6ec3e522.pdf
https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/cba22.pdf
https://www.ombudsman.go.th/ombstudies/ewt_news.php?nid=110


ศึกษาดูงานหลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ในภาคเชา้ ผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรนายช่างโยธา 
รุ่นท่ี 11  ไดเ้ขา้ศึกษาดูงาน ณ โรงกลัน่ บริษทัไทยออยล์ จ  ากดั (มหาชน) 

จงัหวดัชลบุรี ไดรั้บการตอ้นรับจากคณะเป็นอยา่งดี. 

ระหวา่งวนัท่ี 7 – 25 ธนัวาคม 2563



ระหวา่งวนัท่ี 7 – 25 ธนัวาคม 2563

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ในภาคบ่าย เขา้รับการอบรมหลกัสูตรนายช่างโยธา
รุ่นท่ี 11 ไดศึ้กษาดูงาน ณ ศาลาวา่การเมืองพทัยา อ าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี รับฟังการบรรยาย “การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า

ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพและการบูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน” พร้อมทั้งลงพื้นท่ี ณ โรงบ าบดัน ้าเสียพทัยา



ศึกษาดูงานหลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่นท่ี 11

ระหวา่งวนัท่ี  7 – 25 ธนัวาคม  2563

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ในภาคเช้า ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11 
ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้
ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรกัษาฝั่ง 

โดยวิทยากร 
พ.จ.อ. สังวร จันทร์เสงี่ยม 
และคณะ เพ่ือศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตวัได้



ศึกษาดูงานหลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่นท่ี 11

ระหวา่งวนัท่ี  7 – 25 ธนัวาคม 2563

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 ในภาคบ่าย ผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่นท่ี 11 
ไดศึ้กษาดูงาน ณ มูลนิธิคุณพอ่เรย์ จงัหวดัชลบุรี รับฟังบรรยาย

“การบริหารจดัการส่ิงปลูกสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่คนพิการ
ส่งเสริมอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวติ”



หลกัสตูรนายช่างโยธา ร ุน่ 11

วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียนและปฐมนเิทศ 

หลกัสตูรนายชา่งโยธา ร ุ่น 11

ณ โรงเรียนขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน (คลองหก)

ระหว่างวนัที่ 7 – 25 ธนัวาคม 2563



หลกัสตูรนายชา่งโยธา ร ุ่น 11

ระหวา่งวนัที ่7 – 25 ธนัวาคม 2563
กลุม่กิจกรรมท่ี 1

วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
อบรมในหวัขอ้วิชาจิตอาสาพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยวทิยากร นายบนัลือศกัด์ิ สุนทร



ระหวา่งวนัท่ี 7 – 25 ธนัวาคม 2563

ได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และมีการวัดอุณหภูมิ 
ใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์

ท าความสะอาดมือก่อนเข้าห้องเรียนในทุกเช้า 

วันท่ี 8 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น.อบรมใน
หัวข้อวิชา การบริหารงานบุคคล
และความก้าวหน้าสิทธิประโยชน์
ของข้ารการ อปท. โดยวิทยากร 

นายจิรพัฒนน์ น้อยเพ็ง

เวลา 13.00  – 16.00 น.
อบรมในหัวข้อวิชา 

การจัดท าแผนพัฒนนา
ท้องถ่ินและการประสาน
แผนพัฒนนาท้องถ่ิน 

โดยวิทยากร 
นายจิรเมธ บัวงาม



หลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่นที ่11
ระหวา่งวนัท่ี 7 – 25 ธนัวาคม 2563

กลุ่มกิจกรรมท่ี 3 มีการวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย  
ใช้เจลแอลกอฮอล์ ท าความสะอาดมือก่อนเข้าห้องเรียน

ในวันที่  9 ธันวาคม 563 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
อบรมในหัวข้อวิชา โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง 

เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมในหัวข้อวิชา กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทาง
ปกครองความรับผิดชอบทางละเมิดและข้อมูลข่าวสารของราชการ 

โดยวิทยากร นางสาววราภรณ์  ขวัญเรือน



ระหว่างวนัที ่7 – 25 ธันวาคม 2563
กลุ่มกิจกรรมที่  4 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
อบรมในหัวข้อวิชา 

บทบาท อ านาจ หน้าที่ของ อปท. 
ตามกฎหมายกระจายอ านาจ

โดยวิทยากร นางสาววาสนา  ยี่รงค์

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
อบรมในหัวข้อวิชา ความรู้

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โดยวิทยากร นายลือชัย  อ่อนสี



หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11

กลุ่มกิจกรรมที่  5
วนัที่ 11 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00  - 16.00 น. 

อบรมในหวัข้อวิชา เทคนิคการประมาณราคาและควบคมุงานก่อสร้าง 1,2
เวลา 16.00  - 19.00 น. อบรมในหวัข้อวิชา แผนงานควบคมุงาน

และการตรวจจ้าง  โดยวิทยากร นายฐปนรรฑ์ อ ่าพทุรา

ระหว่างวนัที ่7-25 ธนัวาคม 2563



หลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่น 11
ระหว่างวนัที่ 7 – 25 ธันวาคม 2563

วนัที่ 12 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.อบรมในหวัขอ้วชิา

การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพก่ีท างานในยุค

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

อบรมในหวัขอ้วชิา การใชเ้ทคโนโลยีในชวีติประจ าวนัเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชวีติ

เวลา 16.00 – 19.00 น. อบรมในหวัขอ้วชิาการจดัท าภาพหรือกราฟฟิก 

เพ่ือการสือ่สาร( Infographics) เบ้ืองตน้

โดยวทิยากร นายเดชรตัน ์ ไตรโภค



ระหวา่งวนัท่ี 7 – 25 ธนัวาคม 2563

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
อบรมในหวัขอ้วชิา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นโยธาและผงัเมือง

เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมในหวัขอ้วิชา
กฎระเบียบมาตรฐาน มาตรการ ทางวศิวกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน

โดยวิทยากร  นายอนวชั บูรพาชน

กิจกรรมกลุม่ท่ี 2

เวลา 16.00 – 19.00 น. 
อบรมในหัวข้อวชิา

ทกัษะและความสามารถ
ด้านการใช้ดจิิทลัส าหรับ

ข้าาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ
โดยวิทยากร

นายอ าพร  สวสัดยิากร



หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11
ระหวา่งวนัท่ี 7 – 25 ธนัวาคม 2563

กิจกรรมกลุ่มท่ี 3
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 

เวลา 09.00 – 12.00 น.อบรมในหวัขอ้วชิา 
สมัมนาการออกแบบ เขียนแบบ

และการวางผงัโครงการ 
โดยวทิยากร นายสุภาพ  เนาถาวร 

และนายชวลิต  เช่ียวศิลป์

เวลา 13.00 – 19.00 น. อบรมในหวัขอ้วชิา
การวางผงั การจราจร และการจดัการทางดา้นงานจราจร

โดยวทิยากร  นายอรรครัฐ  ขนุวทิยา



หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11
ระหวา่งวนัท่ี 7 – 25 ธนัวาคม 2563

วนัท่ี 16  ธนัวาคม 2563 ก่อนเขา้รับการอบรมในทุกเชา้
มีการวดัอุณหภมิูก่อนเขา้หอ้งเรียน  เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมในหวัขอ้วชิา การวางแผนการท างานดา้นวิศวกรรมโยธา
โดยวทิยากร นายณฐัวชัต์ พฒันจนัทร์

กิจกรรมกลุ่มท่ี 4

เวลา 13.00 – 19.00 น.อบรมในหัวข้อวชิาเทคนิคการใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ส าหรับทางวศิวกรรม 1 และ 2

โดยวิทยากร ดร.อภัย ชาภิรมย์



หลักสูตรเจ้าพนักงานพสัดุ รุ่นที่ 67
ระหวา่งวนัที ่7 – 25 ธนัวาคม 2563

กิจกรรมกลุ่มท่ี 5
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
อบรมในหวัขอ้วชิาการทดสอบวสัดุก่อสร้าง
เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมในหวัขอ้วชิา 

เทคนิคการทดสอบคุณสมบติัของวสัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวศิวกรรม  
โดยวิทยากร นายไกรสิทธ์ิ  โรมรัตน์



หลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่นที ่11
ระหว่างวนัที ่7 – 25 ธันวาคม 2563

กิจกรรมกลุม่ที่ 1
วนัที่ 22 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมในหัวข้อวชิา การท ารังวัดในงาน
ส ารวจและแผนที่ 

โดยวิทยากร นายวรัญญู  บัวขาว

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
อบรมในหัวข้อวชิา การออกแบบถนน
ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

โดยวิทยากร 
นายปิยะพนัธ์  ศรีชมภู

กิจกรรมกลุม่ที่ 2



หลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่นที ่11
ระหวา่งวนัท่ี 7 – 25 ธนัวาคม 2563
กิจกรรมหนา้ชัน้เรยีน

ในช่วงเช้าของทุกวันก่อนถึงเวลาเรียน มีการพูดสารคดี
เป็นเวลา 5 นาที สารคดเีป็นการพุดที่มีเนื้อหาสาระ 

และมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ผนวกกับข้อคิดเห็นแก่ผูฟ้ัง 
ขณะเดียวกันสารคดกี็ให้ความบันเทิงแก่ฟังด้วย



หลกัสูตรนายช่างโยธา รุ่นที ่11
ระหว่างวนัที ่7 – 25 ธันวาคม 2563

เลือกตัง้คณะกรรมการและ
การประชุมคณะกรรมการนักศกึษา



วนัที่ 14 ธันวาคม 2563
ได้จัดการแข่งขันกฬีาภายใน 

เพือ่เช่ือมความสัมพนัธ์ และความสามคัค ี
ให้มีความรักใคร่กลมเกลยีวกนั

ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น



กิจกรรมจิตอาสา
หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11
ได้ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสา พัฒนาท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบ

โรงเรียนข้าราชการท้องถิ่น



หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 

หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11 
ได้ท ากิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ
ในพื้นที่ริมชายหาดจอมเทียน

จังหวัดชลบุรี 
เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม 

กิจกรรมจิตอาสา



หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11

ได้ร่วมกันมอบข้าวสาร 
และบริจาคเงินให้กับ

โรงเรียนสอนคนตาบอด
พระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมจติอาสา



กิจกรรมจติอาสา
หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในภาคบ่าย
หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ 11

ได้เดินทางไปดูงานที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์
หลังจากจบการดูงาน 

ได้ร่วมกันช่วยเจ้าหน้าที่เก็บเก้าอี้ ให้เรียบร้อย
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