
 



         
 
 
 

 

 เอกสารความรู้ฉบับที่ 2/2563 ชุดนี้ชื่อเรื่อง  Management Mind 
for Modern Executive โดยจัดเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน โดยฉบับนี้เป็น 
EP.3 Learn & Share ได้รวบรวมจากค าบรรยาย และประสบการณ์
ผู้บริหารที่ถ่ายทอดผ่านโครงการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเ พ่ือมุ่ งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นลักษณะการแบ่งปันความรู้  การถ่ายทอด
ประสบการณ์และน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างาน ตลอดจนการด าเนินชีวิต และการวางตนให้เหมาะสม            
ในฐานะผู้บริหารระดับสูง               
 2) เพ่ือเป็นองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท างานผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้บริหาร     
ยุคใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พร้อมตอบสนองภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทยในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพ่ือสู่คุณภาพชีวิตที่ดี         
ของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งในระดับพ้ืนที่ องค์การ 
และประเทศชาติต่อไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทย          
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบด้วยประสบการณ์
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้  
 
 



 ดร.ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
      ในหัวข้อ “กฎหมายปกครอง” 
 นายประจักษ์ บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ในหัวข้อ  “ข้อพึงตระหนักในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน” 
 นางพิมพร โอวาสิทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 ในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณ” 
 นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

ในหัวข้อ “การบริหารจัดการการพัสดุส าหรับผู้บริหาร” 
 ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ในหัวข้อ“เศรษฐกิจไทยในภาวะที่เผชิญความท้าทายจาก
เศรษฐกิจโลก” 

 นายปรัชญา  สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงาน กรอ.” 

 ทั้งนี้เอกสารความรู้ฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้
ของสถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
www.stabundamrong.go.th เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป 

      
 

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  
สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
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“การขับเคลื่อนงาน กรอ.” 
นายปรัชญา  สมะลาภา  
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 

 
หนา้  77 



 

  กฎหมายปกครอง  

  ดร.ฤทัย  หงส์สิร ิ

    ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

            
 

 กฎหมายนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายนั้น   
เปรียบเสมือนกฎกติกา ถ้าท างานโดยผิดกฎหมายย่อมส่งผลกระทบต่อ
ผู้กระท าผิดได้ เช่น ปลดออก ไล่ออก เป็นต้น ซึ่งประเด็นที่จะควรจะต้องรู้                   
มีดังต่อไปนี้ 

    ความรับผิดทางกฎหมาย  

ความรับผิดชอบข้าราชการนั้นจ าแนกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่  
 ความรับผิดทางแพ่ง (ชดใช้ค่าเสียหาย)  โดยการชดใช้เงินหรือ

ทรัพย์สิน 
 ความรับผิดทางอาญา (จ าคุก/ปรับ) 
 ความรับผิดทางวินัย กรณีความรับผิดนี้มีการฟ้องร้อง         

เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะศาลปกครอง 
 
 
 



 

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติ

สถานบริการ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร เป็นต้น 
 กฎหมายทั่วไป เป็นกฎหมายที่ทุกกรม กระทรวงใช้ร่วมกัน
ทั้งหมด แต่ในที่นี้จะเน้นเฉพาะกฎหมายที่มีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ เช่น  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539           
เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ค าสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึง            
การก าหนดเกี่ยวกับการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่  

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่างๆ กรณีไม่ใช้พระราชบัญญัตินี้
ต้องมีกฎหมายข้อยกเว้นระบุไว้ 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใช้กับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่อยู่ ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ
หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542  

 



 

โดยในที่นี้จะกล่าวถึง รายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ 


โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
- ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 กล่าวว่า ...การใช้อ านาจตาม

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล       
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือ
ชั่วคราว เช่น  การสั่งการการอนุญาต การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ์              
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ... 
        ดังนั้น  การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ สามารถใช้อ านาจ
ของเจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ได้ฝ่ ายเดียวโดยไม่ต้องอาศัยความสมัครใจ             
ความยินยอม อ านาจที่ไปกระทบสิทธิหน้าที่ เรียกรวมๆ ว่า วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

- วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นการเตรียมการและ        
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง หรือกฎ และ
รวมถึงการด าเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยมีหลักการคือ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับค าสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
ค าสั่งในเรื่องนั้นๆ เช่น ความเป็นกลาง ก่อนออกค าสั่งจะต้องให้โอกาส
ชี้แจงก่อน นอกจากนี้  ค าสั่งทางปกครองไม่จ าเป็นต้องเป็นหนังสือ            
ออกด้วยวาจาหรือสัญลักษณ์ก็ได้ เช่น สัญญาณไฟจราจร  เมื่อเห็นสีแดง 
เราหยุดรถ  แต่ต้องสื่อความหมายได้ตามพอสมควร เป็นต้น  



 

นอกจากนี้ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สามารถแสดงแผนผัง 
ได้ดังนี ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ค าขอ/การริเริ่มของเจ้าหน้าที่ 

การพิจารณาทางปกครอง 
(ต้องให้โอกาสชี้แจงก่อน) 

การท าค าสั่งทางปกครอง 

การแจ้งค าสั่ง/ประกาศ 

อุทธรณ์ค าสั่ง/การขอให้พิจารณาใหม่ 

ยืนยันค าสั่ง/เพิกถอน/เปลี่ยนแปลง 
 

การบังคับตามค าสั่ง 



 

 - ผลของการวินิจฉัยว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง จะต้องน า
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับด้วย โดยหลักการ
คือ ถ้าผลของค าสั่งทางปกครอง ท าให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย 
สามารถที่จะฟ้องศาลปกครองเพิกถอนได้  
 มาตราที่ส าคัญตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 
 - มาตรา 3 บัญญัติว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง  ๆ
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใด
ก าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์
ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่า
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์
หรือโต้แย้งที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
 ดังนั้น การด าเนินการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะต้องน า
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
ไปใช้ด้วยยกเว้นกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแต่ต้องเป็นหลักเกณฑ์
ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าพระราชบัญญัติ          
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
 - มาตรา 13 บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่จะพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 (1) เป็นคู่กรณีเอง 
 (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (3) เป็นญาติของคู่กรณี 



 

 (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทน
หรือตัวแทนของคู่กรณี 
 (5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 (6) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 โดยค าว่า “คู่กรณี” ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 5 บัญญัติว่า            
... “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับ
หรือจะอยู่ ในบั งคับของค าสั่ งทางปกครอง และผู้ ซึ่ ง ได้ เข้ ามาใน
กระบวนการ พิจารณาทางปกครอง เนื่ อ งจ ากสิ ทธิ ของผู้ นั้ นจะ                    
ถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง...  
 ดังนั้น เพ่ือยึดหลักความเป็นกลางผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถ
พิจารณาทางปกครองได้  
 - มาตรา 16 บัญญัติว่า ...ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครอง ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณา           
ทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้… 
 ดังนั้น เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณา
ทางปกครองทราบว่า ถ้ามีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณา            
ไม่เป็นกลาง จะต้องหยุดการพิจารณาไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง  หรือประธานคณะกรรมการทราบเพ่ือถอนตัว            
ให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 



 

 - มาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครอง     
อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน  
 ดังนั้น ถ้าจะออกค าสั่งทางปกครองลงโทษกับใครหรือเป็นโทษ        
กับใครต้องให้โอกาสชี้แจงก่อน ถึงแม้ค าสั่งจะไม่ร้ายแรงก็ตาม  ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 
92 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ...ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตาม
มาตรา 91 ปรากฏว่า กรณีมีมูล ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัย          
อย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้             
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา...      
  ซึ่งถ้าไม่ให้ชี้แจงจะถือว่าค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบ 
ถึงอย่างไรก็ตามได้มีข้อยกเว้นตามมาตรา 30 วรรคสอง โดยสรุป                
ได้ดังต่อไปนี้                  

เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 ท าให้ระยะเวลาในการท าค าสั่งล่าช้าออกไป 
 เป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีให้ไว้ 
 เห็นชัดว่า การให้โอกาสไม่อาจกระท าได้ 
 เป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
 กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  แต่ห้ามไม่ ให้ โอกาส ถ้าก่อให้ เกิดผลเสียหายร้ายแรง                  
ต่อประโยชน์สาธารณะ                              



 

 - มาตรา 40 วรรคหนึ่ ง  บัญญัติ ว่ า  . . . ค าสั่ งทางปกครอง              
ที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้   ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
การยื่นค าอุทธรณ์หรือค า โต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์               
หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย... 
 ดังนั้น เมื่อมีค าสั่ งทางปกครองจะต้องแจ้งสิทธิการอุทธรณ์              
หรือโต้แย้งพร้อมทั้งระบุระยะเวลาให้ทราบด้วย 
 - มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ...ภายใต้บังคับมาตรา 48            
ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
ก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี
อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว... 
 ดังนั้น เมื่อไม่เห็นด้วยย่อมสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ถึงแม้ตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีการก าหนดไว้ก็ตาม  
 น อ ก จ า ก นี้ จ ะ ก ล่ า ว ถึ ง 
ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง ๆ  ที่ มี
ความส าคัญ โดยจะกล่าวถึงมาตราที่
มี ค ว า มจ า เ ป็ นที่ จ ะ ต้ อ ง ท ร า บ 
ดังต่อไปนี้ 



 

 - มาตรา 4  บัญญัติว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า              
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรมที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่า              
มีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจ 
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น  
 - มาตรา 91  บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวน
ข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล  ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป 
ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้ด าเนินการตามมาตรา 92 
(2)  ถ้ามีมูลความผิดทางอาญาให้ด าเนินการตามมาตรา 97  



 

 - มาตรา 92 บัญญัติว่า ...เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณา...
แล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระท าความผิดวินัยให้ประธานกรรมการ 
ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา...            
เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.              
ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณา
โทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของ
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  เป็นส านวนการสอบสวนทางวินั ยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย... 

- มาตรา 93 บัญญัติว่า เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง
และวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชา...พิจารณาลงโทษภายในสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชา...ส่งส าเนาค าสั่งลงโทษดังกล่าว          
ไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกค าสั่ง 

- มาตรา 94 บัญญัติว่า ผู้บังคับบัญชา...ผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการตาม
มาตรา 93 ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชา...กระท าความผิดวินัยหรือกฎหมายตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบั งคับว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล           
ของผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ  

- มาตรา 96 บัญญัติว่า  ผู้กล่าวหาที่ถูกลงโทษตาม...มาตรา 93   
จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ  
ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง
ดังกล่าว  



 

 - มาตรา 97 บัญญัติว่า ในกรณีที่ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติว่า มีความผิดทางอาญาให้ประธานกรรมการส่งรายงาน 
เอกสาร  และความเห็น ไปยั ง อัยการสู งสุ ด  หรื อ ฟ้องคดีต่ อศาล                   
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด เพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมี             
เขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยถือว่ารายงานของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา           
ความอาญาและให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง... 
  
 - มาตรา 116 บัญญัติว่า เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ด าเนินการให้เป็นไป
ตามค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค. มีค าวินิจฉัย 
 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.   
ให้ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบ                
หรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ... 



 

  
 ...ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540            
ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดเหตุและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต  พ . ศ .  2542  เห็ น ได้ ว่ า                 
ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอ านาจไต่สวนและพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หมายถึง เฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานทุจริต         
ต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญา
ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ และความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ ดังนั้น ความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นมูล
ความผิดทางวินัย ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอ านาจหน้าที่              
ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเฉพาะความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ... 
   

- มาตรา 5  บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย        
ในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้
ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่
ไม่ได ้



 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ         
แห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด             
ตามวรรคหนึ่ง 

ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติราชการ  ซึ่งถ้าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  เมื่อมี
ผู้เสียหายเกิดขึ้น สามารถมีสิทธิที่จะฟ้องได้แต่ต้องฟ้องหน่วยงานเท่านั้น 
ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ ตัวอย่างเช่น มีการรับรายงานว่ามีร้าน
จ าหน่ายสุราแก่เด็กต่ ากว่าอายุ 20 ปี หรือปิดเกินเวลา  จึงได้มีค าสั่งให้ปิด
ร้านค้าแห่งนั้น ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นถือว่า
เป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องหน่วยงานที่
เจ้ าหน้าที่ สั งกัดได้ โดยตรงแต่กฎหมายดั งกล่ าวเป็นการคุ้มครอง            
ในทางแพ่ง ไม่ได้คุ้มครองในทางอาญาและวินัยแต่อย่างใด  

- มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ...ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่          
ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้น            
ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง... 

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าสินไหมแทนผู้เสียหายแทน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถมีสิทธิเรียกได้เพียงกรณีเดียว คือ 
เจ้าหน้าที่กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น 



 

นอกจากนี้ คดีละเมิดในอ านาจศาลปกครอง ซึ่งการละเมิดเกี่ยวกับ
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ ได้                  
ถ้าการกระท านั้นเกิดจากการปฏิบัติในหน้าที่ จ าแนกได้เป็น 4 กรณี ได้แก่ 

กรณีท่ี 1 การใช้อ านาจตามกฎหมาย 
กรณีท่ี 2 กฎ ค าสั่งทางปกครองหรือค าสั่งอื่น 
กรณีท่ี 3 ละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
กรณีท่ี 4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
- มาตรา 12 บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท าละเมิด
ต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าว
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ดังนั้น กรณีเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงาน             
ของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายแล้วนั้น หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถออกค าสั่ง
ก าหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บช าระเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ 



 

  

- มาตรา 4 บัญญัติว่า ...“ข้อมูลข่าวสาร” 
หมายความว่า สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้
เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพ
ของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และ

ไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใด ที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่         
ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน... 

ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารคือ สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น จะต้องอยู่ในการ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนก็ตาม  

 
 
 
 
 



 

 

 

 - มาตรา 9 วรรคหนึ่ง ได้กล่าวถึงศาลปกครองมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีค าสั่ง โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  การออกกฎ  ค าสั่ง หรือกระท าฝ่ายเดียวโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
  ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
  ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน 
  สัญญาทางปกครอง 

 คดีท่ีกฎหมายบังคับให้ฟ้องศาลเพ่ือบังคับบุคคลให้กระท า 
  คดีอ่ืนที่กฎหมายก าหนด 
 - มาตรา 42 วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใด
ไว้ โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อ                
มีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการ               
ตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายใน
เวลาที่กฎหมายนั้นก าหนด 



 

 ดังนั้น เมื่อกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ เช่น กฎหมายก าหนดให้อุทธรณ์ได้
ต้ องด า เนิ นการ อุทธรณ์ก่อน กฎหมายก าหนดให้ ร้ อ งทุ กข์ ก่ อน             
ต้องด าเนินการร้องทุกข์ก่อน กฎหมายก าหนดขั้นตอนการเยียวยาเสียหายไว้ 
ต้องด าเนินการเสียก่อน เป็นต้น มิเช่นนั้นจะฟ้องศาลปกครองมิได้           
ยกเว้น กรณี ได้แก่ ค าสั่งเป็นที่สุด  จึงสามารถฟ้องศาลได้ เนื่องจาก              
ไม่ต้องอุทธรณ์แล้ว  

-  มาตรา 49  -  มาตรา 52 ได้กล่าวถึง ระยะเวลาฟ้องคดี               
โดยสรุปได้ ดังนี้ 

 ฟ้องภายใน 90 วันนับแต่วันรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี  
 คดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น ฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่รู้

หรือควรรู้เหตุ แต่คดีสัญญาฟ้องภายใน 5 ปีนับแต่รู้หรือควรรู้เหตุ ทั้งนี้           
ไม่เกิน 10 ปีนับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี 

 เมื่อใดก็ได้ กรณีประโยชน์สาธารณะหรือสถานะบุคคล 

 จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 ค าสั่งที่มีต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ค าสั่งที่มีต่อประชาชน 



 

  ค าสั่งที่มีต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ค าสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงโทษทางวินัย เช่น             
การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออก
จากงานไว้ ก่ อน หรือการให้ พ้นจาก
ต าแหน่ง หรือการลงโทษทางวินัย รวมถึง
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง เป็นต้น 
 ค าสั่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ      
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

ค าสั่งอ่ืนๆ  
  ค าสั่งที่มีต่อประชาชน 
 ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต 
 ค าสั่ ง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างของทางราชการ รวมถึ ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) โดยได้กล่าวถึง การด าเนินการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างของทางราชการ เช่น สั่งรับหรือไม่รับค าเสนอขายหรือรับจ้าง  
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  สั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอ และสั่งให้
เป็นผู้ทิ้งงาน 
 ค าสั่งให้กระท าหรืองดเว้นกระท า 
 ค าวินัจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง  



 

 
 

  ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด         
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 72 วรรคสาม กล่าวว่า ศาลมีอ านาจ          
สั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองได้ ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อ 

  ศาลเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น
น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   การให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป  
จะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง 

  การทุเลานั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือ          
แก่บริการสาธารณะ  
 ดังนั้น ศาลมีอ านาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งปกครองได้
เมื่อมีเหตุ 3 ประการ ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น 



 

ข้อพึงตระหนักในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

นายประจักษ์ บุญยัง 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

  นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มา
บรรยาย “ข้อพึงตระหนักในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน” ในการฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2562  โดยได้น้อมน าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานไว้ความว่า  
 

 



 

  ความส าคัญในการควบคุมและตรวจสอบเงินแผ่นดิน 5 ประการ 
ประกอบด้วย  

   เงินของแผ่นดินคือ เงินของคนทั้งชาติ 
 ระมัดระวังอย่างเต็มที่ 
 บังเกิดผลประโยชน์ 
 เป็นไปตามกฎหมาย 
 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

บทบาท สตง. ปรับใหม่ เป้าหมายเพื่อถูกต้องและ                    
ได้ผลมีปัญหาเชิญหารือ เพื่องานส าเร็จ 

   จากปัญหาในการตรวจพบของ สตง. ที่ผ่านมาท าให้ สตง. ปรับ
บทบาทในการตรวจเพ่ือมุ่งผลลัพธ์ คือ “ถูกต้องและได้ผล” โดยช่วย
หน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานของรัฐได้มีการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง           
ตามกฎหมาย  มีหน้าที่ เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน             
เพ่ือให้งานส าเร็จ 



 

องค์ การตลาดควรจะเป็ นผู้ จั ดหาอาหารให้ ผู้ ต้ องขั งหรื อ                         
ไม่ซึ่งระยะเวลาหนึ่ง มีเอกชนมาด าเนินการดังกล่าว  โดยเจ้าหน้าที่
ด าเนินการ บอกว่า สตง. ตอบว่าไม่ควรท า ควรให้มีการแข่งขัน จึงได้
พูดคุยหารือกัน หลายรอบ และมีข้อเสนอว่า องค์การตลาดแข่งกับเอกชน
ได้ แต่ไม่ใช่องค์การตลาดกินหัวคิวแล้วให้เอกชนท า  การจัดซื้อไม่ผิด
ระเบียบ ไม่ติดขัดข้อกฎหมาย แต่ให้พิจารณาที่จะเกิดประโยชน์  เมื่อถาม
ว่าใครควรเป็นผู้ท าหนังสือหารือ สตง. เพ่ือให้ได้หนังสือตอบกลับ ให้ดูว่า
หนังสือควรจะคุ้มครองผู้ซื้อ ดังนั้น จึงให้ เป็นหน้าที่กรมราชทัณฑ์                  
ท าหนังสือหารือ  
   บทบาทใหม่ของ สตง. ในปัจจุบันนอกจากเรื่องของการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ยังเป็นการให้ค าปรึกษาและตอบค าถามกับ
หน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ 
สามารถท างานได้อย่างคล่องตัวมากข้ึนพอสมควร  

   การตรวจสอบเงินแผ่นดิน ในปัจจุบัน มุ่งประสงค์ให้โครงการต่างๆ         
ที่หน่วยงานรัฐด าเนินการแล้วให้มีความคุ้มค่า ท าแล้วใช้ได้ คุ้มค่ากับ
งบประมาณ  จึงยกตัวอย่างพร้อมภาพสิ่งก่อสร้างหลายแห่งยังใช้การไม่ได้ 
มาเป็นสิ่งเตือนใจ  เช่น อาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ระบบก าจัดขยะของ
หลายจังหวัด สนามกีฬาจังหวัด ที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีไฟฟ้า ห้องสุขาที่มี
ฝักบัวอาบน้ า 2 อันในห้องเดียว  เครื่องเล่นเด็กที่ใช้งบประมาณสูงลิ่ว  
เป็นต้น ขอให้ข้อเสนอเรื่องการจัดการขยะ ว่าควรมีการท าประชาพิจารณ์
ให้ครบทุกกลุ่มเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา และไม่เสียหาย  และหากการปฏิบัติ
พบว่า มีหลายระเบียบเป็นอุปสรรคปัญหาของการท างาน  การมีทุกภาคส่วน



 

พร้อมช่วยกันปรับปรุงโดยมีเจตนารมณ์เดียวกันในการท าให้เงินทุกบาท
ของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด ก็ต้องมาร่วมมือกัน ไม่อยากให้มองว่า สตง. 
อยู่ต่างฝ่าย ไม่สนประโยชน์ภาพรวมท างานคอยแต่จะจับผิด  
 

         ไม่มีใครต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดในการท าโครงการ ดังนั้น     
เพ่ือป้องกันจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่ามีโครงการใดมาลงในจังหวัดให้ครบถ้วน 
แต่การกลัวความผิดพลาดอาจท าให้ไม่กล้าริเริ่มโครงการใหม่ๆ สตง. ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเขาท า
อย่างไรเมื่อพบปัญหา ปรากฏว่า จะไม่มีการทักท้วงของ สตง.ที่จีนในการ
ด าเนินโครงการริเริ่มใหม่ๆที่ไม่เคยท ามาก่อน  เพราะอาจมีความผิดพลาดได้  
แต่หากเป็นโครงการที่ท ามาซ้ าๆแล้วท าผิด จะได้รับโทษ    

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2561 ในมาตรา 27 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 

 วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (1) และ (2) และ

ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน

แผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้ง
การให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 



 

 สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

 หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น 
 

  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 – 2565) มีสาระส าคัญ              
3 ประการคือ  

 ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
 การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

  ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องมีความชัดเจน  มีวิธีการ
ตรวจที่เป็นมาตรฐานสากลเทียบเคียง
จากมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุด
ระหว่างประเทศ (The International 
Standards  of  Supreme Audi t 
Inst i tut ions :  ISSAIs ) รวมทั้ ง ให้
ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพงาน
ตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินสากล ในต่างประเทศเขาตรวจ
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผลการตรวจที่ดีจะสะท้อน
มาจากการมีความร่วมมือกัน และควร
จะต้องมีคนกระท าผิดน้อยลง  

 
 



 

  ตามมาตรา 53 ก าหนดว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่  
ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายฯ หลักเกณฑ์ฯ กฎหมายวินัยการเงิน            
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตรวจผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ 

  เมื่อไม่นานมานี้  ได้ไปบรรยายให้กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในหัวข้อ สตง. ยุคใหม่เพ่ือนคู่ใจท้องถิ่น การจัดในลักษณะนี้      
ซึ่งเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารับความรู้ จะเดินทางไปบรรยายด้วย
ตัวเอง เพ่ือพูดคุย ให้ค าปรึกษา เป็นการสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจของ 
สตง. ไขข้อข้องใจอะไรที่ท้องถิ่นเบิกได้  เบิกไม่ได้ ยกตัวอย่างเรื่องของ 
อปท. อุดหนุนสโมสรฟุตบอล เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ทักท้วงไปว่า  
มีภารกิจอ่ืนที่น่าท าอีกหรือไม่ และ ควรที่จะมีการสร้างเกณฑ์จากการ
หารือไหม  สรุปสุดท้ายคือ ไม่ควรน าเงินของ อปท. ไปสนับสนุนสโมสร
ฟุตบอล 



 

    การเ พ่ิมช่องทางหรือบทบาทในการให้ค าปรึกษาของ สตง.         
ในปัจจุบันจะมีค าตอบให้ ซึ่งดีกว่าการตอบค าถามในสมัยก่อนที่ตอบ
แบบเดิมๆ ว่าให้ท าตามระเบียบ ขอให้มั่นใจว่า ถ้าเจตนาดีอยากท าให้
ถูกต้อง ถามมาได้เลย เราจะตอบแบบมีค าตอบให้ หรือถ้าบางเรื่องมาเป็น
หนังสือแล้วสร้างความเข้าใจได้ไม่หมด ก็สามารถเข้ามาพบปะพูดคุย
โดยตรง หรือหากต้องการหนังสือยืนยันค าตอบ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ก็
ยินดีเช่นกัน    
 การให้ความรู้ในเวทีการประชุมกรมการจังหวัด  และร่วมงานพิธี
ต่างๆ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งซึ่งได้ประชุมมอบนโยบายแล้ว ว่า เมื่อ สตง. 
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสามารถที่จะไปให้ความรู้ การเฝ้าระวัง หรือ
เตือนได้  รวมถึงการเข้าร่วมงานพิธีต่างๆของจังหวัด 

   ที่ผ่านมาบางหน่วยงานอาจมีความไม่มั่นใจ หรือลังเลว่าการใช้จ่าย
จะถูกต้องหรือไม่ ท าแล้วจะเกิดปัญหาไหม  จึงหารือไปยังหน่วยงานเจ้าของ
ระเบียบฯ  ดังนั้น เมื่อหน่วยงานได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบของ               
หน่วยต่างๆ แล้ว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ชอบ  อย่างไรก็ตาม กฎหมาย            
ได้เปิดทางให้ สตง. มีสิทธิ์ท้วงได้  
 
 



 

 
 
 

 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 มาตรา 91 รายงานการเงิน จากจ านวนทั้งสิ้น 8,000 กว่าหน่วย 
เดิมก่อนมีกฎหมายวินัยการเงินการคลัง สตง. ตรวจได้ 3,000 กว่าหน่วย 
โดยจะตรวจหน่วยที่ดูจากการประเมินความเสี่ยง  แต่เมื่อมีกฎหมายวินัย
การเงินการคลัง ระบุให้จะต้องตรวจสอบรายงานการเงินภายใน 180 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 100 นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรื อตามตกลงกับ
กระทรวงการคลังนั้นจะมีเวลาหลังจากที่ส่วนราชการส่งมาอีก 90 วัน
เท่ านั้ น  เ นื่ อ งจ ากตามกฎหมายวิ นั ย กา ร เ งิ นการคลั ง ดั ง กล่ า ว                      
ให้ ส่ วนราชการต้องส่ ง รายงานการ เ งินการคลั งภายใน 90 วั น                    
ผลงานที่ผ่านมาตรวจได้คิดเป็นร้อยละ 90 กว่า เป็นการตรวจรายงาน           
มากขึ้นแต่ลดการตรวจสอบอื่นๆ ลงไป 



 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ในเรื่องการลงโทษทางวินัย เป็นหน้าที่ที่หัวหน้าส่วนราชการ       
สั่งลงโทษได้  แต่หากไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง จะเข้ากรณีหมวด 7    
ในมาตรา  96, 97 , 98   ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะถูกด าเนินการเสียเอง  
ดังนั้น วิธีแก้ เมื่อมี เรื่องที่ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง          
ให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้ได้เลย ทั้งนี้ 
ระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้รับตรวจ หากไม่มีเจตนาทุจริต สามารถท าให้
กระบวนการตรวจสอบจบได้  โดยแจ้งให้แก้ไข (มาตรา 95 วรรค 1)            
แจ้งให้ชดใช้/ด าเนินการทางวินัย (มาตรา 95 วรรค 3) ยกเว้นว่ามี               
การทุจริต จะเป็นไปในอีกรูปแบบหนึ่ง  (มาตรา 95 วรรค 2)  ผตง.              
แจ้งเรื่องให้ ป.ป.ช.  

 ผลการตรวจ พบว่า ส่งครบทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่าน 31 จังหวัด 
1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ที่เหลือยังไม่สมบูรณ์ มีการประมวลผล 
เช่น  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น แต่เนื่องจาก เป็นปี
แรกอาจท าถูกบ้างผิดบ้าง สตง. จะเข้าไปช่วยเหลือ และพบปัญหาที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ส่งรายงานการเงิน
ภายในเวลาที่ก าหนด   



 

  บทบาทในภาพรวมของ สตง. ปัจจุบันจะต่างจากอดีต เมื่อพบว่า  
ในเรื่องใดมีการกระท าผิดกันมาก จ าเป็นที่จะต้องดูว่าปัญหาดังกล่าว
เกิดข้ึนจากอะไร หากมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือข้อกฎหมาย หน่วยงานผู้มี
หน้าที่ก าหนดกฎเกณฑ์จะต้องร่วมกันแก้ไขระเบียบต่างๆ เพ่ือไม่ให้ต้อง
เกิดความลังเลในการปฏิบัติ เพราะเจตนารมณ์ที่แท้จริงคือ ผลสัมฤทธิ์ 
และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของรัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็น
หน้าที่ผู้ตรวจสอบที่จะร่วมมือกับโครงการและงานต่างๆ เพ่ือบอกว่า
จะต้องท าอย่างไร หากติดปัญหาแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้โครงการ
ที่ถูกเสนอและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้   โครงการ    
ที่หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการขอให้ดูว่าเราเป็นผู้ เชี่ยวชาญ         
ในเรื่องนั้นๆหรือไม่  เช่น เป็นกรมทางหลวงก็ไม่ควรที่จะไปสร้างสนามกีฬา 
เป็นต้น  สตง. พร้อมตอบค าถาม ตอบข้อสงสัยว่าจะท างานอย่างไร หรือมี
ทางเลือกอะไรที่สามารถท าได้บ้าง เพ่ือให้งานถูกต้องและได้ผลส าเร็จ   
 
 
 
 



 

การบริหารงบประมาณ 

นางพิมพร โอวาสิทธิ์ 

รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

            
 

                 กระบวนการงบประมาณ (Budget Cycle) 

 
 

   กระบวนการงบประมาณ   
      (Budget  Cycle) 
 

 
  
 
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ โดยปกติวงจร
งบประมาณจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

การทบทวนงบประมาณและการวางแผนงบประมาณ  
 การจัดท างบประมาณ 
การอนุมัติงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลงบประมาณ 



 

                             อธิบายดังแผนภาพ ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 การบริหารงบประมาณ

 

     การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
       
 

(ระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า                         
แผนการปฏิบัติงานของหน่วยรบั
งบประมาณในรอบปีงบประมาณ 

 

“แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า 
แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ส าหรับหน่วยรับงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน            
ตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 



 

 การจัดท าแผนพ้ืนฐานและแผนยุทธศาสตร์จะเป็นการจัดท าแผน
ตามปกติของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะด าเนินการ ดังนี้ 
 หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ               
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือ           
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ าย  และเ พ่ือใช้ ในการก ากับดูแล  แล ะติดตามประเมินผล            
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึง
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
รายการและวงเงินงบประมาณ 
 หน่วยรับงบประมาณส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบ ป ร ะม า ณ ใ ห้ ส า นั ก ง บ ป ร ะม า ณ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า สิ บห้ า วั น ก่ อ น                 
วันเริ่มปีงบประมาณ 
 

(ระเบียบว่ าด้วยบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 12 และ ข้อ 13) 

 การจัดท าแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานจะด าเนินการ ดังนี้ 
 หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามแผนงาน
บูรณาการ ผลผลิต โครงการที่ได้รับงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้อง
แสดงถึงวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ



 

หน่วยรับงบประมาณกับเป้าหมายร่วม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
  หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ          
มี หน้ า ที่ ร ว บ ร วมแ ละ พิ จ า ร ณาภ าพร วมค ว าม สอด คล้ อ ง ขอ ง                
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ           
ของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจ
ก ากับแผนงานบูรณาการ (ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานหรือ
ผู้ก ากับแผนงานบูรณาการ ) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้                  
ส านักงบประมาณ 
  หน่วยงานที่ เป็น เจ้าภาพหลักต้องส่งแผนงานบูรณาการให้
ส านักงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ 

     การจัดท าสรรงบประมาณ 

 
(ระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อ 18 และ ข้อ 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เงินจัดสรร” หมายความว่า 
ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย 

หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะหนึ่ง 



 

 การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ โดยหน่วยงานจะ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ส านักงบประมาณจะอนุมัติ เ งินจัดสรรในวงเงินที่ก าหนดไว้           
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ให้สอดคล้องกับ            
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือตามที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร 
   เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณี         
ที่ต้องด าเนินการหรือเบิกจ่ายโดยส านักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับ
งบประมาณเร่งด าเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังส านักงานในส่วนภูมิภาค
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      การใช้จ่ายงบประมาณ

 
 (ระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ข้อ 25) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อควรรู้ 
 ในกรณีทีห่น่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร  ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน        
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ เ พ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร          
พัฒนาเทคโนโลยี  จะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้            
โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่าย   
ในแผนงานอ่ืนให้กระท าได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพ้ืนฐาน หรือระหว่าง
แผนงานยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายใน
หน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ ได้รับอนุมัติ               
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายจากคลังให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 
 การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย  การโอนเงินจัดสรร 
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562  สาระส าคัญ ดังนี้ 

  งบบุคลากรให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนดว่า
เป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ในงบรายจ่ายเดียวกันและ
อยู่ภายใต้แผนงานเดียวกัน  
  กรณีเป็นรายการในงบลงทุน และเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  ระบุจ านวนเงินนอกงบประมาณส าหรับรายการใด   
ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือสมทบกับเงินจัดสรรตามจ านวนเงินนอกงบประมาณที่ระบุส าหรับ
รายการนั้น แต่หากจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบเกินกว่าจ านวนเงิน
ตามเอกสารงบประมาณให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 
 
 

   หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ       
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 มีสาระส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

 1. กรณีที่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 2. กรณีที่ไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 



 

  การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่ายเพ่ือให้ถูกต้องตามการจ าแนก
ประ เภทรายจ่ า ย ให้ กระท า ได้ โ ดย ไม่ ต้ อ งขอท าความตกลงกั บ                   
ส านักงบประมาณ 
  กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับ
เง ินจ ัดสรร โดย ไม ่ขอท าความตกลงก ับ ส านักงบประมาณ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้เงินกู้หรือดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าใช้จ่ายตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาล และรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท
หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสิบล้านบาท (สมทบได้          
ไม่เกินร้อยละสิบ) 
  กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
จากการจัดซื้อจัดจ้างและกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือจัดท าผลผลิตหรือ
โครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง เงิน
จัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้อง             
ขออนุมัติจากส านักงบประมาณ ซึ่งมีเง่ือนไข ดังนี้ 
  มิใช่การโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่าย
ในงบบุคลากร 
  มิใช่รายการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปหรือรายการค่าท่ีดิน ค่าสิ่งก่อสร้าง
ที่มี วง เ งินต่อหน่ วยตั้ งแต่สิบล้ านบาทขึ้น ไป หรือรายการผูก พัน              
ข้ามปีงบประมาณ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  



 

  การอนุญาตให้หน่วยรับงบประมาณใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ
งบประมาณงบบุคลากรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร และงบด าเนิน 
กรณีเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอัตราบุคลากรใหม่ไม่ถือว่ า การใช้เงินนอก
งบประมาณสมทบนั้ น เป็นข้อผู ก พันว่ า  ส านั กงบประมาณได้ ให้              
ความเห็นชอบหรือความยินยอมที่จะจัดสรรงบประมาณส าหรับอัตราตั้งใหม่ต่อไป  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรณีการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
รายจ่ ายบุคลากรจะใช้ตาม ระ เบียบว่ าด้ วยการโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่าย
บุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
โดยจะกล่าวถึงมาตราที่ส าคัญ ดังนี้ 

(ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 5)
   งบประมาณรายจ่ายบูรณาการหรืองบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณใด จะโอนไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอ่ืนภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
หรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ  

(ระเบียบว่าด้วยการโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8  และ ข้อ 10)
  กรณีงบประมาณที่ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตาม               
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หากหน่วยงาน
เจ้าภาพเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่ายงบประมาณ   
เพ่ือน างบประมาณโอนให้หน่วยงานอ่ืน ให้หน่วยงานเจ้าภาพเสนอ                  
ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการพิจารณา 
   กรณีเป็นงบประมาณเหลือจ่าย หากหน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา 
เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ ายงบประมาณเหลือจ่ ายดั งกล่ าว              



 

ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอน
หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป 
  หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจ าเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการจากหน่วยรับงบประมาณอ่ืน   เพ่ือด าเนินการ              
ตามแผนบูรณาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ             
ให้ยื่นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงาน              
บูรณาการโดยให้เสนอไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ 

(ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 13)  
   การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายหลังสิ้น เดือน
พฤษภาคม ให้ส านักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณร่วมกัน
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หากปรากฏว่า 
มีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือ
ก่อหนี้ผูกพันไม่ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
 ส านักงบประมาณอาจปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายที่ยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรรเพ่ือโอนให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน          
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอ
ต่อไป 
 หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจ าเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณ
รายจ่ า ยบุ ค ล าก รจ ากหน่ ว ย รั บ งบประมาณ อ่ื น   ให้ ยื่ น ค า ขอ                        
ต่อส านักงบประมาณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด ทั้งนี้  การยื่นค าขอรับ             
การจัดสรรงบประมาณให้กระท าได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณแล้ว 



 

 
          การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพรางก่อน

 

 ส านักงบประมาณมีอ านาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและ
รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง          
ของแต่ละแผนงานบุคลากรภาครัฐที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น 
   งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรให้ได้          
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงาน ที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น 
   งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง         
ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานบูรณาการ ที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับ
งบประมาณนั้น 
   งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ จัดสรรให้ได้            
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
ที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น 
   งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จัดสรรให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของงบประมาณรายจ่ายงบกลางแต่ละรายการ 
  งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรให้ได้ไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยรับงบประมาณใด ที่มีกฎหมายให้โอนงบประมาณรายจ่าย        
ไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ให้ถือว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานภายหลังที่ตัดโอน
ไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่นแล้ว เป็นวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณนั้นตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีความจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหรือนอกเหนือ            
จากที่ก าหนดให้ ส านักงบประมาณมีอ านาจจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายได ้ตามความจ าเป็นเฉพาะกรณี ดังนี้ 

1. เป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา และค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง 

2. ของศาล 
3.  ต้องด าเนินการตามข้อตกลงท่ีรัฐบาลท าไว้กับรัฐบาล

ต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 

4. มีความจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงหากไม่ด าเนินการจะเสียหายต่อ
การบริหารราชการ 



 

การบริหารจัดการการพัสดุส าหรับผู้บริหาร  

  นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการการพัสดุในหน่วยงานมี
หลักการและเหตุผลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน  โดยมี
หลักการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

  มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม  

  ค านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  

  เน้นการวางแผนและประเมินผลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

  ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกัน       
การทุจริต 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
เปิดเผยโปร่งใส  
 
 
 
 



 

ดังนั้น ได้แก ่             
 ระบบงบประมาณ  
ระบบพัสดุ  

 ระบบการเงิน และ  
 ระบบบัญชี

 

ปัจจุบันน าระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS มาใช้ในการด าเนินงานปรับปรุงระบบ 
การจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับ
กระบวนการด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ            
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร             



 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่
ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

หมายเหตุ ผู้บริหารต้องคิดเสมอว่า สิ่งที่ให้ไปจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้อง
สามารถเบิกได้ เพราะหากเบิกไม่ได้จะเป็นปัญหาในภายหลัง ซึ่งบางอย่าง
ไม่สามารถเบิกได้ทั้งหมด โดยกรณีที่เบิกไม่ได้ก็สามารถใช้เงินจากทางอ่ืน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้และบริหารจัดการ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจที่ระบุในระเบียบว่าสามารถเบิกได้ก็สามารถใช้วิธีการจัดซื้อ          
จัดจ้าง โดยกระบวนการทั้งหมดจะต้องรวมเป็นข้อมูลไว้ในระบบบัญชี             
ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่มีความส าคัญ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ต้องทราบว่า ในจังหวัดมี เงินงบประมาณที่สามารถน าไปใช้ได้               
อยู่เท่าไร  

งบประมาณก่อนที่จะไปจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี  งบเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ส าหรับงบเปลี่ยนแปลงเวลาจะไปจัดซื้อ 
จัดจ้างได้นั้น บางงบเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต้องอนุมัติก่อนถึงจะไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

 พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มี 3 องค์ประกอบ ด้วยกัน ดังนี้  หน่วยงานภาครัฐ   ใช้เงิน
งบประมาณ  จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อ



 

ภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยยึดตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวง  ระ เบี ยบ  และประกาศ  ที่ ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้  รวมถึงรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย  ในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐ ที่ตั้งอยู่
ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง          
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัย                
ในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประส งค์จะจัดให้มีระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้น
ใช้เองทั ้ ง หมดห รือแต่บางส่วนก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัตินี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ดังต่อไปนี้ 

 โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพ
หรือคุณลักษณะ ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์     
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคา      
ที่ เ หมาะสม  และมี แผนการบริ ห า ร พัสดุ          
ที่เหมาะสมและชัดเจน 

 โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ
แข่ ง ขั นอย่ า ง เป็ น ธ ร รม  มี ก า รปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่า เทียมกัน มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่น
ข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และ
มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ในทุกขั้นตอน 
 โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีก าหนดเวลาที่ เหมาะสม  โดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ 
 
 โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบ 

คุ้มค่า 

โปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ตรวจสอบได้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดซื้อจัดจ้าง มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี ได้แก่ 
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนให้

ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ 
ด้ วยวิ ธี ตลาด อิ เล็ กทรอนิ กส์  ( e-market)  และวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย กรณี
วิธีคัดเลือก ดังนี้ 

 ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 

 พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน           
หรือต้องผลิต หรือให้บริการ โดยช่างที่มีฝีมือโดยเฉพาะ 
มีความช านาญเป็นพิเศษ มีทักษะสูงและมีจ านวนจ ากัด 

 พัสดุมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิค            

ที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
 ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดย

ผ่านองค์การระหว่างประเทศ 
 ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็น

ความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ 

 งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความ
ช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงประมาณค่าซ่อมได้ 

 กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  



 

หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ             
ที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้า
มาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 

 ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก                 
หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 

 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิตจ าหน่าย หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 
หรือผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือ
ตัวแทน  ผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 มีความจ าเป็นต้องใช้ พัสดุโดยฉุกเฉิน เนื่องจาก
อุบัติภัย หรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าและอาจท าใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรง 

 เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม โดย
มูลค่าของพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม จะต้องไม่สูง
กว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลอด โดยหน่วยงานของรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 

 
 
   หมายความว่า 

เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย
เกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ 
เงินซึ่ งหน่วยงานของรัฐ ได้ รับไว้     
โ ดย ได้ รั บอนุญาตจากรั ฐมนตรี      
ให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมาย       
ว่ าด้ วยวิธี การงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
เงินซึ่ งหน่วยงานของรัฐ ได้ รับไว้     
โดยไม่ต้องน าส่ งคลั ง เป็นรายได้
แผ่นดินตามกฎหมาย  
เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้
ของราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
หรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
เรียกเก็บตามกฎหมาย 
เงินกู้ เงินช่วยเหลือ   
เงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 

การซื้อ เกี่ยวกับเรื่องของสินค้า หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ           
สิ่งปลูกสร้าง   

การจ้าง เกี่ยวกับงานบริการ หมายถึง งานจ้างบริการ งานจ้างท า
ของงานจ้างเหมาบริการ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เช่น การจ้างท าความสะอาด การจ้างเหมาคนขับรถ จ้างเช่ารถ 
งานจ้างก่อสร้าง เช่น การจ้างออกแบบ จ้างที่ปรึกษา จ้างคุมงานก่อสร้าง 

กรณีดังกล่าว จะต้องเขียน spec และ TOR ให้ชัดเจนว่า ต้องการ
ของสิ่งใด spec ใด ระบุไว้ให้ชัดเจน ซึ่งจะมีรายละเอียดตามหมวด 
6 ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง          
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียง
กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่
จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้
อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการต้องไมเ่ป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น 
    ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง              
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด
ของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง
นั้นย่อมไม่เสียไป 



 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ
ป้องกันการทุจริต ก าหนดไว้ในมาตรา 88 ข้อตกลงคุณธรรม  

 ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ            
ผู้เสนอราคาและผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท าการทุจริต
ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ผู้ สั งเกตการณ์  เป็นผู้ มี ความรู้  ความเชี่ ยวชาญ           
มีประสบการณ์ในโครงการที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความ
เป็นกลางและไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการนั้นๆ 

 การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR 
จนถึงสิ้นสุดโครงการ 

ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกันการทุจริตกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนี้ 

 ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการ
ที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน  

 มาตรฐานขั้นต่ าของนโยบายและแนวทางการป้องกัน           
การทุจริต จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
   ก าหนดนโยบายและแนวทาง  
   นโยบายและแนวทางจะต้ อ งครอบคลุ ม 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ  
   สื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ 

 มีบทลงโทษ          
 จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส  



 

  ก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบในการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และ        เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ 
วิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

  ต้นทุนของพัสดุ และอายุการใช้งาน  
  มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  
  บริการหลังการขาย  
  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
 ผลการประเมินผู้ประกอบการ  

  ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ในกรณีที่ก าหนดให้มีการ
ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 

เป็นเรื่องที่ไม่สามารถระบุ TOR ได้ชัดเจน แต่
การเขียนขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ต้องระบุให้ชัดเจน ซึ่งมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอวิธีการจ้างที่ปรึกษา ตามมาตรา 75 ว่าใน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นส าคัญ โดยให้
พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้    

  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
  วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  
  จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน  
 ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

  ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
  เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 

 และมาตรา 76 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 
69 (8) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ (2) วิธีคัดเลือก นอกจากให้
พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา 75 แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์    
ในการพิจารณาและการให้น้ าหนัก ดังต่อไปนี้ด้วย 
   กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ า งานที่มีมาตรฐาน         
เชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของ
รัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือก
จากรายที่เสนอราคาต่ าสุด  
   กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
ของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้าน
คุณภาพและด้านราคามากที่สุด  
   กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของ
รัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจาก
รายที่ไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอของงานจ้างที่ปรึกษาประเภทใด หรือก าหนดรายละเอียด
อ่ืนของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการ รายละเอียดตามหมวด 7 ในเรื่องของงานจ้าง
ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

 



 

เป็นเรื่องเฉพาะของ                
งานก่อสร้าง สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้  

  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้
ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 

  วิ ธี คั ด เ ลื อ ก  เ ป็ น ง านจ้ า ง
อ อก แ บ บ ห รื อ ค ว บ คุ ม ง า น ก่ อ ส ร้ า ง           
ที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของ
รัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ ให้บริการ    
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 

 วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงได้พิจารณา
เสนอแนะ 

  วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพ่ือออกแบบงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่ เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 

 
 
 ต้องท าสัญญาตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด 

 หากมีความจ าเป็นต้องท าแตกต่างจาก ที่ก าหนด โดยไม่ท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระท าได้ หากเห็นว่ามี
ปัญหาในทางเสียเปรียบให้ส่งร่างให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อน  

 แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 89 กุมภาพันธ์ 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้ สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะ
ขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโป
แกรมคอมพิวเตอร์ สัญญา เช่าคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร สัญญา
จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาเช่ารถยนต์ 
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์  สัญญาจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือ
จ้างบริษัทที่ปรึกษา และสัญญาจ้างทั่วไป    



 

มีดังนี้ 
  การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา ตามมาตรา 800 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาท าการตาม

สัญญาให้อยู่ในดุลพินิจตามที่ก าหนด ตามาตรา 802 
  การบอกเลิกสัญญาให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ ตามกรณี           

ที่ก าหนด ตามมาตรา 803 
 ตามมาตรา 884  ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัด

จ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 885 ผู้ มี สิ ทธิ อุทธรณ์จะยื่ น
อุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
   การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัด
จ้ า งตามพระราชบัญญัตินี้ ของหน่ วยงาน         
ของรัฐ 

  การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67  
  การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ 

หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับ
การจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงาน
ของรัฐ 

  กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 886 การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 



 

มาตรา 887 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตร 888 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับ
อุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 889 ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 889 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 886            
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด และ                  
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือ
การยุติเรื่องและเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้      
แต่การฟ้องคดีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงาน    
ของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว   

ตามมาตรา 820 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มี
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
จั ดซื้ อ จั ด จ้ า งห รื อก า รบ ริ ห า ร พัสดุ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 



 

โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ  หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ        
ทั้งจ าทั้งปรับ  

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิด ตามวรรคหนึ่ง           
ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง 

  



 

   เศรษฐกิจไทยในภาวะที่เผชิญความท้าทายจากเศรษฐกิจโลก  

             ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  

          อธกิารบดีมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

 เศรษฐศาสตร์คืออะไร ? เศรษฐศาสตร์เป็นการหา ออฟชั่น เพ่ือหา
สิ่งที่ดีที่สุด ผลตอบแทนสูงสุด 

การพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ความพยายามขจัดปัญหาต่างๆ 
ของประเทศ อาทิ ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน 
ปัญหาการว่างงาน ตลอดจนการหาวิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Micheal P. Todaro) 

รัฐบาลมีเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
 มั่นคง         การรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
 มั่งค่ัง         การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 ภายในประเทศ  (พิจารณาจากภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาการ

ว่างงาน หนี้สาธารณะ)  ถือว่าเป็นตัวชี้วัดว่า เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่ 
 ระหว่างประเทศ (พิจารณาจากดุลบัญชี เดินสะพัด          

ทุนส ารองระหว่างประเทศ  หนี้ต่างประเทศ ) ถือเป็น
ความสามารถในการขาย หรือส่งออก มากกว่าการซื้อหรือน าเข้า 

 ยั่งยืน        การสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (พิจารณาจาก          
การกระจายรายได้ การลดความเหลื่อมล้ า)  
 



 

วัฏจักรเศรษฐกิจ คือ วงจรการเคลื่อนตัวของระบบเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ  ไม่มีระบบเศรษฐกิจใดเติบโตอยู่ตลอดเวลาและไม่มีระบบ
เศรษฐกิจใดตกต่ าอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีการถดถอยและปรับตัวอยู่เสมอ 
ซึ่งการเรียนรู้ระบบวัฏจักรเศรษฐกิจ ถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก เพราะ 
ถ้าหากเราสามารถคาดการณ์วัฏจักรเศรษฐกิจได้ว่าอยู่ในช่วงใด เราก็
สามารถใช้โอกาสนี้เพ่ือหาแนวทาง หรือวิธีการลงทุนให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลานั้นๆ เพ่ือให้ตอบแทนที่ดีและ มีความเสี่ยงที่เหมาะสม วัฏจักร
เศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น ช่วง ดังนี้   

   
เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวหลังจากผ่านช่วงเวลาที่

ตกต่ ามากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการลงทุน เพราะ
ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็มักจะก าไรไปหมด ภาคครัวเรือนและภาคเอกชน          
มีความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้ภาคครัวเรือนมีการจับจ่าย        
ใช้สอยมากขึ้น และภาคเอกชนก็กลับมาลงทุนเพ่ิมขึ้น  ท าให้เศรษฐกิจ
ขยายตัว เนื่องจากการมี เม็ด เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ถือเป็น               
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นปกติ 



 

   
เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในจุดสูงสุดของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นช่วง

ที่มีอัตราการจ้างงานสูงที่สุด  อัตราการว่างงานต่ า  ประชาชนมีก าลัง            
การใช้จ่ายสูง การจับจ่ายใช้สอยสะพัด ท าให้ภาคการผลิตเริ่มขาดแคลน
แรงงานในการผลิต ท าให้ต้องยอมจ้างพนักงานที่มีคุณภาพต่ าและค่าจ้าง  
ที่สูงขึ้น ท าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นและผลผลิตคุณภาพต่ าลง ทั้งหมดนี้ก็
เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อัตราเงินเฟ้อ
ก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง 

 
 เมื่อผ่านจุดสูงสุดของระบบเศรษฐกิจไปแล้วระบบเศรษฐกิจจะ
เข้าสู่สภาวะถดถอย ในช่วงนี้จะเห็นตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่เคย
ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจะค่อยๆ ปรับตัวลดลง เช่น อัตราการจ้างงานต่ าลง 
การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนต่ าลง ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเช่น อัตรา        
เงินเฟ้อที่สูงขึ้น ท าให้ข้าวของเครื่องใช้มีราคาสูง ส่งผลให้ภาคครัวเรือน          
ไม่มีก าลังซื้อที่เพียงพอ ซึ่งมีผลท าให้ ภาคการผลิตขายสินค้าไม่ได้ จึงต้อง
ลดก าลังการผลิตลง ไม่เกิดการจ้างงานเพ่ิม มีผลท าให้เศรษฐกิจถดถอย 
หากในภาครัฐบาลและภาคเอกชนเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงถดถอย             
การถดถอยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าหากไม่มีการเตรียมการ           
จะถดถอยจะรวดเร็วและรุนแรง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจผิดปกต ิ

  
         เป็นช่วงตกต่ าที่สุดของวัฏจักรเศรษฐกิจ เป็นภาวะที่มีตัวเลข            
การว่างงานสูง สินค้าและบริการขายได้ต่ า เป็นช่วงที่ภาคเอกชนเริ่มชะลอ
หรือหยุดลงชั่วคราว เพราะท าอะไรก็มักจะขาดทุนไปหมด ภาคครัวเรือน
ไม่ม่ันใจในการจับจ่ายใช้สอย จึงไม่มีเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
ท าให้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ตกต่ าที่สุด 



 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการค้าขาย
สินค้าและบริการกับต่างประเทศรวมกัน  145% ของ GDP และมี              
การส่งออกสินค้าและบริการ  ถือเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในระบบ
เศรษฐกิจไทยโดยมีสัดส่วน 77.9% ของ GDP การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่จึงมาจากการส่งออกสินค้าและบริการ 

เอกชนมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 
  ก าไรสูงสุด  
  ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ าสุด  
  ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 
  มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  
  เป็นผู้น าตลอดกาล  
  อ่ืนๆ 

 (ปัจจัยสร้างก าไร) 
ยอดขาย ขึ้นกับ ราคาสินค้า (-) , ราคาสินค้าคู่แข่ง (+) , GDP (+) , 
จ านวนประชากร (+), รสนิยม (?) 

(ปัจจัยสร้างก าไร) 

ต้นทุน ขึ้นกับ วัตถุดิบ (+) , ค่าแรง (+) , ราคาน้ ามัน (+) , อัตราดอกเบี้ย 
(+) , ICT efficiency (-), อ่ืนๆ (?) 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

จากภาวะวิกฤตของโลก เมื่อปี 2562 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ           
ของประเทศไทย ท าให้ภาวะเศรษฐกิจของไทยผันผวนมาก เช่น การเกิด
สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ไม่แน่นอน
ของ Brexit ความขัดแย้ง ในตะวันออกกลาง ก าลังซื้อหดตัวทั่วโลก              
การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ ราคาผลผลิตทางการเกษตรทรงตัวอยู่ใน
ระดับต่ า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจาก Offline สู่ Online            
การแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรง เป็นต้น 
 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม องค์กรต้องปรับตัวให้ทันกับ          
ยุคสมัย น าเทคโนโลยีมาปรับใช้  
สร้างนวัตกรรมสิ่ งใหม่ๆ เพ่ือให้มี
จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ที่ เ ติ บ โ ต         
อย่างชัดเจน  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้ อ ง ท ร า บ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ใ น ข้ อ มู ล           
ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือน ามาเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาจังหวัด โดยการวิเคราะห์จากทฤษฎี SWOT Analysis  

 

 ปัจจัยภายใน เราควบคุมได ้    
 ปัจจัยภายนอก เราควบคุมไม่ได้



 

เมื่อค้นพบว่า องค์กร
หรือจังหวัดมีจุดแข็งที่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดก็สามารถผลักดันให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายได้ ส่วนจุดอ่อนต้องมา
ปรับเปลี่ยนภายในจังหวัดว่ามีอะไรต้อง
พัฒนา สร้างระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
หากในจังหวัดมีศักยภาพที่มากพอ ก็ถือเป็น
โอกาสที่จะได้ พัฒนาต่อไป ส่วนปัญหา           
เป็นข้อจ ากัดที่ ต้ องระวั ง  และควบคุม           
การเกิดข้อผิดพลาด รวมถึงหาแนวทาง          
การป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้า 
        
 
 
 
 



 

  
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายพิเศษ ฯลฯ 
มุ่งหวังเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติ ม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” เ พื ่อยกระด ับศักยภาพของประ เทศ        
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และ              
มีคุณภาพ หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง สร้างโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทาง

และกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ตามท่ีส านักงานฯเสนอ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และมีการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผน/โครงการ โดยระบุแผนปฏิบัติการ และ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของ
การด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี ซึ่งการพัฒนาประเทศในช่วงระยะ 
20 ปีของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ                   



 

ทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต         
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน              
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ดังนั้น              
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยน           
ที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องสอดรับกับ           
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในลักษณะการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่          
การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของ              
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก                   
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน  ยังได้ก าหนดแนวคิด
และกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้            
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 จากการขับเคลื่อนด้วยทรัพยากร น าไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม  ที่พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 

จากเริ่มต้นด้วยภาคเกษตรกรรม ประเทศมีรายได้ต่ า  เป็น
ภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมหนัก ประเทศมีรายได้ปานกลาง จนถึง
ปัจจุบันที่ต้องการให้เป็นประเทศที่มี
ร า ย ได้ สู ง  ด้ ว ย ก า ร ขั บ เ คลื่ อ น
นวัตกรรม กลไกการขับเคลื่อน 
(Engines of Growth) 

 Productive Growth 
Engine เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทย
สู่ High Income ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ 

 Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น โดย
สร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์
ประเด็นปัญหาและความท้าทาย ทางสังคมในมิติต่างๆ  

 Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทย          
ในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีที่ เป็นมิตร            
ต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิด
จากเดิมค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุนเป็นหลัก มาสู่การค านึงถึง
ประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ หัวใจส าคัญอยู่ที่
การพัฒนากระบวนการผลิต ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด            
อันเกิดประโยชน์กับประเทศและ ประชาคมโลก  

 



 

หัวใจของการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มุ่งสู่การค้าและบริการ 4.0  
หลักส าคัญคือ เป็นการค้าขายสินค้าและบริการ บนระบบการค้า

อัจฉริยะ ที่ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ผลิตสินค้าที่มี
มาตรฐาน สร้างความสะดวกทาง
การค้า เพ่ือให้เป็นการค้าขายแบบ        
ไ ร้ พรมแดน เกิ ดนวั ตกรรมของ            
การบริการที่มีมาตราฐาน มีความคิด
สร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่
บุคลากรและผู้ประกอบการ โดยยึด

หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการมีส่วนร่วม ของ                
ทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า           
เป็นหลัก 

เศรษฐกิจไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (Change) หลายด้าน เช่น              
การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลก  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)                 
ก า ร เปลี่ ย นแปลง ทา งก าร เมื อ ง  กา ร เ ปลี่ ย นแปล ง เทค โน โลยี                           
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมและประชากร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นจุดเริ่มท า
ให้ประเทศมีความเคลื่อนไหว และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ได้แก่ Digital 
Economy, Sharing Economy, Circular Economy, Creative 
Economy, Cultural Economy, Knowledge-base Economy  และ 
Green Economy  
 
 

 



 

การขับเคลื่อนงาน กรอ. 

นายปรัชญา  สมะลาภา 

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 

 
                                          

วิสัยทัศน์หอการค้าไทย  

 

 

 จ านวนสมาชิก

หอการค้า ไทย มีจ านวนสมาชิกทั ้งหมด 1 23,932 ราย                
ดังแผนภาพ ต่อไปนี้ 

 

 



 

    ดัชนีความเชื่อม่ันหอการค้าไทย :  TCC  CONFIDENCE  INDEX   

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคเกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจ โอกาสการหางานท า  และรายได้ในอนาคต 

   
 
 
 
 
 ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย  ในการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคนั้น ถ้าผลปรากฏว่า มีตัวเลขสีแดงปรากฏขึ้น สะท้อนถึง             
ความเชื่อมั่นไปในทิศทางท่ีไม่ดี  
 

 สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในปัจจุบัน ประจ าเดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2562

 
 สถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละภาคสามารถดูจากเส้นกราฟในแต่ละช่อง 
ดังต่อไปนี้ 

 สีเขียว  หมายถึง สถานการณ์ไปในทิศทางท่ีดี   
         สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์ไปในทิศทางค่อนข้างดี   
         สีแดง    หมายถึง สถานการณ์ไปในทิศทางท่ีไม่ด ี  



 

 
             

 

 

 

 

 
 
 
 
              

 
 
 
            

                      
 
       



 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 



 

    
          

  

    

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

ความส าคัญของภาคบริการ 

 สัดส่วน GDP ของประเทศไทย ในภาคบริการ ภาคเกษตร  และ
ภาคอุตสาหกรรม แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ประชากรวัยสูงอายุ

 ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากที่สุดในอาเซียนและจะเพ่ิม
เป็นกว่า 2 เท่าภายในไม่ถึง 20 ปี นับจากนี้ แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบันคล้ายกับประเทศญี่ปุ่ น          
เมื่อ 30 ปีก่อน แต่รายได้ต่อประชากรของประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นสูงกว่า
ประเทศไทยในปัจจุบันถึง 6.6 เท่า แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้  

 

 

 

 

 



 

 อัตราการเกิดของประชากรไทย เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดของ
ประเทศต่างๆ แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรไทยเมื่อปี 2012 เมื่อเทียบกับอัตรา
การเจริญพันธุ์ของประเทศต่างๆ  ซึ่งประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 14 ของโลก 
แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

 ประชากรวัยท างาน

 ประชากรวัยท างานของประเทศไทยจะเริ่มลดลงเป็นครั้ งแรก            
ในประวัติการณ์ในปี 2018 เนื่องจาก อัตราการเกิดที่ต่ าท าให้ประชากรใหม่
ไม่สามารถทดแทนแรงงานที่เกษียณอายุไปในแต่ละปีได้ 

 

  

 

 

 

 

 การคาดการณ์ แนวโน้ มประชากรวั ยท า งานของประ เทศ               
ในกลุ่ม ASEAN แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

เมื่อประชากรวัยท างานลดลงผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มจะต้องท างานต่อ
หลังวัยเกษียณมากขึ้นเพ่ือสร้างรายได้  แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

   

 

 

 

 



 

สัดส่วนของประชากรในวัยท างาน  (อายุ 15 ปี  – 64 ปี) ทั่วโลก  
เมื่อเทียบกับราคาหุ่นยนต์มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับ
ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 ปัจจุบันการใช้แรงงานทดแทนในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีแนวโน้มที่จะคุ้มทุนภายในระยะเวลา  6 ปี  -  10 ปี 
และ 8  ปี –  10 ปี ตามล าดับ แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 



 

 อุตสาหกรรมการเกษตร

 อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและแรงงานไทย แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะหดตัวและยังไม่มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากนัก  

 

 

 

 

 

 เกษตรกรรม

 ปัจจุบัน IOT ถูกน าไปประยุกต์ใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลก 
รวมถึงภาคเกษตรกรรม เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการฟาร์ม     
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด 

 

 

 

 



 

 ในที่นี้จะกล่าวถึงการท าเกษตรกรรมด้วยการน า IOT ที่เป็นเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตรมาใช้โดยเริ่มต้นจากขั้นตอน ดังนี้ 
 ควบคุมการรดน้ า โดยค านวณปริมาณน้ าและเวลาในการรดน้ าที่เหมาะสม 
  การควบคุมโรคและศัตรูพืช  ซึ ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ                
ในการควบคุมโรคและศัตรูพืช ส่งผลให้มีการฉีดยาฆ่าแมลงหรือศัตรูพืช
เมื่อจ าเป็นเท่านั้น 

  ก า ร ติ ด ต า มสภ าพดิ น  เ ป็ น ก า ร น า
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรมาใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพดิน ความชื้นแร่ธาตุ ท าให้ทราบว่า           
ควรปลูกพืชชนิดใดและควรปรับปรุงดินอย่างไร
ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้น 

  จัดเก็บฐานข้อมูลการเพาะปลูก ปัจจุบันการจัดเก็บฐานข้อมูล          
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะเป็นต้นทุน 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และควบคุมต้นทุนการผลิตได้ 
รวมไปถึงช่วยในการวางแผนการผลิตเพ่ือให้เป็นไปตามกลไกของตลาด 
 ฟาร์มแม่นย า เป็นการน าเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรกรรมมาใช้            
ในการพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพ้ืนที่   ตรวจสภาพพืชในพ้ืนที่ เพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันการณ์  

  



 

 ดังนั้น เกษตรกรควรน า  IOT มาใช้ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ             
ที่ก าลังประสบปัญหาด้านผลผลิตต่างๆ  ในที่นี้จะยกตัวอย่าง การน า IOT               
มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกข้าว แสดงแผนภาพ ได้ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 นวัตกรรมการเกษตร

 

 

 

 

 

 



 

 
 โซนเกษตรนาข้าวและพืชหลังนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับ
การท านาข้าว (Best Practice Farm Management) การก าหนดขนาด
แปลงเพาะปลูกให้มีความเหมาะสมกับหน้ากว้างการท างานของเครื่องจักร                
เพ่ือลดความสูญเสียจากการท างาน ท าให้เกษตรกรลดต้นทุนการเพาะปลูก
ลงได้ 10 – 20 % รวมถึงการน าเทคนิคการเพาะปลูกพืช โดยการใช้ปฏิทิน
เพาะปลูก เข้ามาพัฒนากระบวนการเพาะปลูกให้แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 โซนเกษตรแม่นย า ท าน้อยแต่ได้มาก น าเสนอเทคโนโลยีการเกษตร
แม่นย า หรือ Precision Farming ซึ่งเป็นการท าเกษตรแบบใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก เช่น “โดรน” ส าหรับบิน
ส ารวจพ้ืนที่ ตรวจสภาพดิน เพ่ือเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ควบคุมการใส่ปุ๋ย และฉีดยาฆ่าแมลง การเก็บเกี่ยวรถแทรกเตอร์ที่ควบคุม
ทิศทางด้วยดาวเทียม เครื่องวิเคราะห์ความต้องการอาหารพืช เทคโนโลยี
ตรวจอากาศและสภาพดิน 

   ด้านเกษตรและอาหาร

    การจัดงานมหานครผลไม้ 

มีการจ าหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน  

 

                                          การแสดงรหัสภายใต้เครื่องหมาย “Q” 



 

   สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย  (Thai GAP) 

 

สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย  (Thai GAP) เป็น
สถาบันที่มีมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานภาคสมัครใจของเอกชน โดยความร่วมมือ
ระหว่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
  มาตรฐานรับรองระบบการผลิตส าหรับภาคเกษตร ของประเทศไทย           
ที่น าเอาข้อก าหนดของมาตรฐาน GLOBALG.A.P มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการเกษตรของประเทศไทย 
 เป็นมาตรฐานคุณภาพในการจัดระบบ  การปลูกผักและผลไม้            
เพ่ือคุณภาพ ความปลอดภัย ค านึงถึงสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม
ในการผลิตสู่ความยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย  (Thai GAP) 
  มุ่งเน้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ด้านผักและผลไม้ น ามาตรฐาน Thai 
GAPไป ใช้ เ พ่ื อประโยชน์ ท างธุ รกิ จ         
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน 
เสริมสร้ างความมั่ นใจคุณภาพและ         
ความปลอดภัยในตัวสินค้าเกษตรและอาหาร  ให้คู่ค้าและผู้บริโภค 



 

  จัดท าและปรับปรุงมาตรฐาน Thai GAP ให้มีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  ด าเนินกิจกรรม ติดตามและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรไทย 
  ขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

 ตลาดผลไม้ไทย

 การเปิดตลาดผลไม้ไทย
ใ น ป ร ะ เ ท ศ อิ น เ ดี ย                  
ซึ่ ง ป ระ เทศ ไทยและ
ประเทศอินเดียได้ลงนาม 
กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี FTA (Free Trade Area)                                       

                       การเปิดตลาดผลไม้ไทยในประเทศอินเดียนั้นมีการส่ง            
ผลไม ้             หลากหลายชนิด เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง  ทุเรียน เป็นต้น 



 

 การท่องเที่ยว

การกระจายตัวของสัดส่วนรายได้ใน Value Chain การท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 
 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติ เติบโต 2.2 %  ดังนี้           
  ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย           
มีจ านวน 23.10 ล้านคน เติบโต 2.2 % (YoY) โดยประเทศท่ียังขยายตัวดี 
อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศมาเลเซีย เป็นต้น และ             
จากการที่นักท่องเที่ยวจีนในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ขยายตัวเป็นบวก            
ท าให้อัตราการหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนนั้น เริ่มชะลอลง 
  สถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2562 ที่ผ่านมา เติบโตในหลายประเทศ ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวจีน
เ ดิ นทา ง ไป เที่ ย ว ประ เทศญี่ ปุ่ น แตะที่ ร ะดั บ  1  ล้ านคน  สู ง สุ ด                      
เป็นประวัติการณ์ และเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่จ านวนนักท่องเที่ยวจีน
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสูงกว่าประเทศไทย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            ตัวอย่างการส่งเสริมการท่องเที่ยว

               แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ EEC ประกอบด้วย

  ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Cruise Terminal บริเวณปลายแหลม 
  ปรับปรุง/เพ่ิมท่าเรือโดยสารรองรับการขยายตัว 
  พัฒนาจุดท่องเที่ยวใหม่ (Man –made) ที ่Landmark ของพัทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 การขับเคลื่อนทัวร์ริมโขง

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน 

 ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562

 

 

               
                ค าสั่ง คสช. เปิดโอกาสให้อาคารที่พักอาศัย                        
               ประกอบธุรกิจเสมือนโรงแรม ที่ยังไม่ได้                 
              จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. โรงแรมฯ สามารถ           
              เข้าสู่ระบบให้บริการลักษณะโรงแรมได้ 
                 Dead line  9 กันยายน  พ.ศ. 2562 
               ปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
                  เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2564           
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

             ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

         แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

                   ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 การเชื่อมโยงการท างาน

การเชื่อมโยงการท างานระหว่าง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน           
3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กับ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล

และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ  (กรอ. ) และ 
ก ล ไ ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น             
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่ของ
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น 
(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ  พ.ศ.  2560) 

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

       ว่าด้วยการบริหารงาน 

เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 

 



 

      ความท้ายทายยุค  VUCA 

 

 

          

 

 

 

 

 

 volatility      การเปลี่ยนไว 
uncertainty  ความไม่แนน่อน 
complexity   ความซับซอ้น
ambiguity     ความคลุมเครือ

 



      
 

        

    

 

        

 



 


