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ค าน า                                                       
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่    
8 พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น การศึกษาอบรมมีเนื้อหาวิชาการ 
ประกอบด้วย หมวดที่ 1 วิชาพ้ืนฐาน จ านวน 11 วิชา หมวดที่ 2 วิชาศาสตร์พระราชา จ านวน 4 วิชา  
หมวดที ่3 วิชาเฉพาะต าแหน่ง จ านวน 15 วิชา และหมวดที่ 4 วิชาเสริม จ านวน 8 วิชา รวมทั้งการศึกษาดูงาน
น อ ก ส ถ า น ที่  2  วั น  ณ  จั ง ห วั ด น น ท บุ รี แ ล ะ จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  ส ถ า น ที่ ดู ง า น  
4 แห่ง การศึกษานั้น เป็นลักษณะการบรรยายในชั้นเรียน โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

การศึกษาอบรมและการศึกษาดูงาน ผู้ศึกษาได้จดสรุปลงสมุด – เอกสารที่แจกให้ในชั้นเรียน น ามา
จัดท าสรุปรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 18 ครั้งนี้ เพ่ือเป็นการรวบรวม
ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าศึกษาอบรม น าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ในหน่วยงานไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                                                               นางสาวบุษบา   ประทุมทอง                        

                                                                                ผู้จัดท า 
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รายงานสรุปผลการศึกษาอบรม  
หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 18 

ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ถึง 4 ธันวาคม 2563 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

............................................................ 
 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย 
 

  ด้วยข้าพเจ้า นางสาวบุษบา  ประทุมทอง ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ ช านาญการ  
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้เข้ารับการฝึกอบรม นักจัดการงานทั่วไป ที่ 18 
ระหว่างวันที่    8 พฤศจิกายน 2563 ถึง 4 ธันวาคม 2563  เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 27  วัน ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและอนุมัติให้ใช้งบประมาณค่าลงทะเบียน การศึกษาอบรมครั้งนี้จ านวน 34,000 บาท (สาม
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  บัดนี้  ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานสรุปผล           
การฝึกอบรมให้ทราบ  ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
1.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการงาน

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.2  มุ่งให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการ 
1.3  ผู้เข้าอบรมได้ใช้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ร่วมกันอันจะ

เป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป 
2. เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม  มีดังนี้  

จากการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 18 ได้ฝึกการท างานอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืน และการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มกิจกรรม (ฝึกความรับผิดชอบในการท างาน ฝึกหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม ฝึกการเป็นท างานเป็นทีม ฝึกการช่วยเหลือกันในการท างาน ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ ฝึกความ
สามัคคีฯลฯ)  

1) ได้มีการน าเสนอและอภิปราย เพ่ือฝึกทักษะการพูด การคิด การวิเคราะห์ การสรุป 
และฝึกภาวการณ์เป็นผู้น าส าหรับนักบริหาร 

2) ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มกิจกรรม เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
ส าหรับนักบริหารและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3) ได้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้และแลกประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวัง
ว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ 
   ทั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายตามตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป    
รุ่นที่ 18  มีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้ 
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วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖3  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน/รายงานตัว/ปฐมนิเทศ 

โดย นางสาวชนม์ณกรณ์ พงศ์พจธนกฤต หัวหน้าโครงการ 

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา 08.๓๐ – ๐9.๐๐ น. พิธีเปิด 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาหลักการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร  

โดย รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่ดีที่ ซึ่งช่วยสร้างความ
เข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในและ
ภายนอกองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก
เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนส าคัญ และเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้การสื่อสารภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจ า เป็นยิ่ง
ส าหรับกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้หากการสื่อสาร
ภายในองค์กรดีชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน ดังนั้น กระบวนการท างานขององค์กรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายจะต้องทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิดความ
ร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การท างานขององค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จด้วยดี 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายจัดตั้ง โดย นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งได้ก าหนดการจัด
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในท้องถิ่นที่เห็นสมควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครอง อันเป็นการด าเนินการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อ านาจ และได้ก าหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด, 2. เทศบาล, 3. สุขาภิบาล, และ 4. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่
กฎหมายก าหนด  โดยที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จะมี
รูปแบบการปกครองท้องถิ่น 3 รูปแบบด้วยกันคือ องค์การบริหารส่วนจั งหวัด 
เทศบาล และสุขาภิบาล ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายก าหนดได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะที่ และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นล่าสุด ดังนั้นการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย จึงมี 6 รูปแบบด้วยกันคือ  
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
2. เทศบาล  
3. สุขาภิบาล 
4. กรุงเทพมหานคร  
5. เมืองพัทยา  
6. องค์การบริหารส่วนต าบล 
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วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

กระจายอ านาจ โดย นายธีรวัฒน์ สนิทชน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่าด้วยการก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา 17 
และมาตรา 18 ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานครไว้ โดยก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
และก าหนดไว้โดยละเอียด ทั้งนี้อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบต่าง ๆ จะมีผลอย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผล
บังคับใช้ และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมด้านการปกครอง การบริหาร การเงิน การตัดสินใจอย่าง
อิสระ และการก าหนดนโยบายของท้องถิ่นตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงและ
อยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับ ดูแลของรัฐบาลเท่าที่จ าเป็นภารกิจที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค 
            พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้จัดแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะออกเป็น 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว, ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดย นายช านาญ มีข า 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
พิเศษมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดและมคีวามเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580)  
                    ส าหรับการ ใช้เทคนิค SWOT วิเคราะห์ชุมชนมีเป้าหมาย 2 ระดับ 
คือระดับผลผลิต (Output) และระดับผลลัพธ์ (Outcome) กล่าวคือ ไม่เพียง
ต้องการให้ชุมชนก าหนดจุดแข็ง (Strengths) กับจุดอ่อน (Weakness) ของตนเอง 
(ปัจจัยภายใน) และโอกาส (Opportunities) กับอุปสรรค (Threats) จากภายนอก 
(ปัจจัยภายนอก) ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับผลผลิตได้เท่านั้น หากแต่ยังต้องการให้
ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้หลักการ กระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ชุมชนด้วย
เทคนิค ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับผลลัพธ์อีกด้วย การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อ
วิเคราะห์ชุมชน ต้องยึดหลักการส าคัญของการพัฒนาชุมชน ดังนี้   ๑. หลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation)  ๒. หลักการเรียนรู้ร่วมกันของ
ประชาชน (People’s Participatory learning) 

เวลา 16.00 – 17.๐๐ น. ทดสอบทางวิชาการ (Pre-Test) 
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วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าสิทธิประโยชน์ของ

ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดย นางสาวผ่องพรรณ มุขธระโกษา 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : หลักการบริหารงานบุคคล โครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2552 เส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละกลุ่มสายงาน การ
วางแผนอัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี การคัดเลือก การสรร
หา การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ อัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการ
อุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และมาตรฐานจริยธรรม
ของข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทาง
ละเมิดและข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย นายภัทรพงศ์ คัชมาตย์ 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ซึ่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓9, (2) พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙, (3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 และ (4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 
          ความหมายของการกระท าที่เป็นละเมิด ป.พ.พ. มาตรา 420 
บัญญัติไว้ว่า “ผุ้ ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิด
กฎหมาย ให้เขาเสียหายจนถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก้ดี อนามัยก็ดี 
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด 
จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

เวลา 16.00 – 17.๐๐ น. เลือกกรรมการนักศึกษา 
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วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาความรู้เกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดย นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : สิทธิประโยชน์ด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2556), กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (ออก
ตามความใน พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญฯ), กฎกระทรวงก าหนดอัตราและ
วิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2552, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  17) พ.ศ.... ...., และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบ าเหน็จ ขรก. ส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือนับเวลาราชการต่อเนื่อง และเรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
          - รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของ ก.บ.ท. 
          - สิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
          - การค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
          - แบบและหลักฐานประกอบการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาการจัดภาพกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics)  
โดย นางสาวนิศรา ปานช้าง 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการน าข้อมูลที่
เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมากมาน า เสนอในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
ให้เพียงพอ แล้วน า มาสรุปวิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึง
จะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพ่ิมเติมกราฟิกที่ใช้อาจ
เป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ 
ฯลฯ จัดท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจ า ได้นาน 
ท า ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เวลา 16.00 – 17.๐๐ น. เลือกกรรมการนักศึกษา 
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วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในยุค Thailand 

4.0 โดย นางสาวมณฑินี สุขะ 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การท างานในยุค Thailand 4.0 โดยการใช้ 
application เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ, ท าอย่างไรให้การท างาน
ร่วมกันในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายส าหรับการผู้ใช้และการท างานร่วมกัน , 
ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน, 
ปรับรูปแบบการใช้เอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ท างาน, และการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างง่าย ๆ เพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาเทคนิคการประสานงานและการท างานเป็นทีม  
โดย นางสาวจิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : 1.ความรู้และเข้าใจถึงทักษะการสื่อสาร การ
ประสานงาน และการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ, 2. การกลั่นกรอง
ความคิดในการแก้ปัญหาจากการท างาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง 
และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร , 3. การ
ลดอคติ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน, 4. การแก้ไขปรับปรุงการประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความร่วมมือในการท างานเป็นทีมได้เป็น
อย่างดี, 5. การสร้างบรรยายกาศที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ท างาน มีความไว้เนื้อ
เชื่อใจ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 6. น าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับพฤติกรรมการท างานของตนเอง ให้มีการสื่อสารอย่างถูกต้อง แม่นย า 
สามารถประสานงานและท างานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาศิลปะการพูดในที่ชุมชน โดย ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การพูดในที่ชุมชน ส่วนมากจะเป็นการพูดในที่สาธารณะ มี
ผู้ฟังเป็นจ านวนมาก ผู้พูดต้องสนใจปฏิกิริยาตอบสนองผู้ฟัง ทั้งเป็นวัจนภาษา
และอวัจนภาษา การพูดต่อหน้าประชุมชนเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้พูดได้แสดง
ความสามารถเฉพาะตัวเพราะทุกคนท่ีไม่เป็นใบ้ย่อมพูดได้ แต่บางคนเท่านั้นที่พูดเป็น 
เพราะการพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยพรสวรรค์เสมอไปแต่
สามารถพูดได้ เพราะการศึกษา การฝึกฝน ฉะนั้นการฝึกพูดในที่ประชุมชน ซึ่งเป็นวิธี
ที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเป็นนักพูดที่ดี 
การพูดในที่ชุมชนตามโอกาสต่างๆ การพูดในที่ประชุมชนตามโอกาสต่าง ๆ จ าแนก 
เป็น 3 ประเภท ดังนี ้
1. การพูดอย่างเป็นทางการ เป็นการพูดในพิธีต่าง ๆ มีการวางแผนแนวปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น การปราศรัยของนายกรัฐมนตรี, 
2. การพูดอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการพูดที่ให้บรรยากาศเป็นกันเอง เช่น พูดเพื่อ
นันทนาการในกิจกรรมต่าง ๆ การพูดเรื่องตลกในที่ประชุม การกล่าวอวยพรตาม
โอกาสต่าง ๆ ในงานสังสรรค์ 
3. การพูดกึ่งทางการ เป็นการพูดที่ลดความเป็นแบบแผนลง เช่น การกล่าวต้อนรับผู้
มาเยี่ยมชม การกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือกิจกรรม กล่าวบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมตาม
สถานท่ีต่าง ๆ อนึ่ง การพูดในที่ประชุมแต่ละครั้งจะเป็นการพูดประเภทใด ผู้พูดต้อง
วิเคราะห์โอกาสและสถานการณ์ แล้วเตรียมศิลปะการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสนั้น เพื่อที่จะพูดได้ถูกต้อง ไม่เก้อเขินเข้ากับบรรยากาศได้ดี มีความประทับใจ 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาทักษะและความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy) โดย นายอ าพร สวัสดิยากร  
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital 
literacy หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างาน
ร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ได้แก่     
(1) การใช้ (Use), (2) เข้าใจ (Understand), (3) การสร้าง (create) และ (4) เข้าถึง 
(Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ Digital literacy 
(ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) ประกอบด้วย 9 ด้าน ดังน้ี 
 ทักษะขั้นพื้นฐาน 
 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 3. การใช้งานเพื่อความปลอดภัย 
 ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน 
 4. การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
 5. การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
 6. การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
 ทักษะประยุกต์ส าหรับการท างาน 
 7. การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
 8. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
 9. การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
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วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

โดย นางสาวสุรีรัตน์ แตงรอด 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : “วินัย” มี ๒ ความหมาย คือ ๑. ระเบียบ กฎเกณฑ์แบบแผนความ
ประพฤติที่ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ๒. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ว่าสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
ประเภทของวินัย มี ๒ ประเภท คือ ๒.๑ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง และ๒.๒ วินัยอย่างร้ายแรง 
สถานโทษทางวินัยของพนักงานท้องถิ่น 
(ข้าราชการ) มี ๕ สถาน คือ 
๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
(๑) ภาคทัณฑ ์
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน 
๒. วินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 

กระบวนการด าเนินการทางวินัย 
1.การตั้งเรื่องกล่าวหา 
 2.การสืบสวนหรือสอบสวน 
 3.การพิจารณาความผิดและโทษ 
 4.การสั่งลงโทษหรืองดโทษ 
 5.การด าเนินการต่างๆระหว่างการ
สอบสวนและพิจารณาความผิด เช่น 
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาจิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดย นายบันลือศักดิ์ สุนทร 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ ๙ เป็นองค์ความรู้ที่พระราชทาน 
ให้แก่ประชาชนชาวไทย ผ่านทางโครงการอันเองมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บนพื้นฐานความพอเพียง 
เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
                  การการพัฒนาต้องเน้นการพัฒนา เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ในด้านจิตใจ 
ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเอง ชาติ และส่วนรวม ด้านสังคม ต้อง
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เป็นอิสระ ด้านเศรษฐกิจ ต้อง
มุ่งลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้ ยึดหลักพออยู่พอกัน พอใช้และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองใน
ระดับพื้นฐานยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ
ไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้คนไทย มีวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ เห็น
อะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท าสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทดแทนคุณแผ่นดินความรู้
กับคุณธรรมต้องเป็นเร่ืองเดียวกัน ตามพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ “ประเทศชาติของเรา
จะเจริญหรือเสื่อมลงน้ันย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นส าคัญ ผล
การศึกษาอบรมในวันน้ีจะเป็นเคร่ืองก าหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า” ซ่ึงเป้าหมาย
การศึกษาในปัจจุบัน คือ ดี - เก่ง - จิตอาสา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ ก าหนดไว้ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
๓. มีงานท ามีอาชีพ เลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมให้สถานศึกษามุ่งให้
เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ ฝึกอรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มี
งานท าจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
๔. เปน็พลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณสุข ให้ท าด้วยมีน้ าใจและความเอื้ออาทร 
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วันอังคารที่  17 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาเทคนิคการจัดประชุมและสัมมนา  

โดย นางสาวบุญช่วย แสงตะวัน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : เทคนิคการจัดการประชุมสัมมนา การพิจารณาจัดการประชุม 
ประเภทของการจัดประชุม การเตรียมการประชุม และวิธีจดรายงานการประชุม  
การประชุมที่มีประสิทธิภาพ ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม มติของที่ประชุม
ต้องสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผล ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุม
นั้น ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัด และเหมาะสมกับการประชุมนั้น 
การจัดท ารายงานการประชุมตามรูปแบบโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1) รายงานการประชุม ให้ลงช่ือคณะที่ประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น เช่น 
รายงานการประชุม คณะกรรมการ 
2) ครั้งท่ี ให้ลงครั้งท่ี ท่ีประชุมเป็นรายปีโดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไป             
สิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่
เรียงไปตามล าดับ เช่น ครั้งที่ 1/2563 หรือ จะลงจ านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของ
คณะที่ประชุมหรือการประชุมนั้น ประกอบกับครั้งที่ประชุมเป็นรายครั้งก็ได้ เช่น ครั้ง
ที่ 2-4/2563 เป็นต้น 
3) เมื่อ ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ประชุม โดยลงวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของ
เดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช เช่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563   
4) ณ ให้ลงช่ือสถานท่ีที่ใช้เป็นที่ประชุม 
5) ผู้มาประชุม ให้ลงช่ือและต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง คณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม 
ในกรณีที่ เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานให้ระบุว่าเป็นผู้แทนจาก
หน่วยงานใด พร้อมต าแหน่งในคณะที่ประชุมหรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มา
ประชุมแทนให้ลงช่ือผู้มาประชุมแทน และลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่ง
ใดหรือเป็นผู้แทนหน่วยงานใด  
6) ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุม โดยระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยใด พร้อมท้ังเหตุผล
ที่ไม่สามารถมาประชุมถ้าหากทราบด้วยก็ได้ (เหตุผลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) 
7) ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิไดรับการแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุม  ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมและหน่วยงานท่ีสังกัด ถ้าม ี
8) เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาเริ่มต้นประชุมจริง (การเขียนเวลาให้ใส่เลข 2 หลัก 
เช่น 08.00 น.) 
    9) ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิด
ประชุมเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย
หัวข้อ ดังนี ้
     (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     (2) เรื่องการรับรองรายงานประชุม 
     (3) เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมทราบ    
     (4) เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
     (5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
  10) เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุมจริง ไม่ควรจดว่า “ปิดประชุมเวลา” 
  11) ผู้จดรายงานการประชุม ให้เลขานุการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงาน
การประชุมลงลายมือช่ือพร้อมทั้งพิมพ์ช่ือเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือช่ือ ในรายงาน
การประชุมครั้งนั้นด้วย 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน โดย นางสาวกิตติกานต์ รู้
รอบด ี
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
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พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 แนวทางปฏิบัติในการ  เบิกค่าเช่า
บ้าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 
2561 มีสาระส าคัญ คือ 
 - การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่า
พาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความ
รวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องช้ีแจงเหตุผล 
และความจ าเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น 
  - การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 8 โดยต้องระบุยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนพาหนะส่วนตัวไว้
ดว้ย และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย   เป็นค่าพาหนะ
ในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้ 
แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าเช่าบ้าน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
ค่าเชา่บ้าน การตรวจสอบว่าได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
๑. มีสิทธิไหมดูข้อ ๕ สิทธิจะเกิดไหมดูข้อ ๑๒ 
๒. เป็นข้าราชการที่ได้รับค าสั่งโอน (ย้าย) 
๓. ต้องย้ายต่างท้องที่ (อ าเภอ) เว้นแต่ ๑) อปท. จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว ๒) มีบ้าน
เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง อยู่ในท้องที่น้ัน โดยบ้านไม่มีหนี้ค้าง 
๔. ผู้เช่าต้องมีการเช่าอยู่จริงการเช่าซื้อ 
๑. บ้านท่ีน ามาใช้สิทธิต้องอยู่ในอ าเภอเดียวกับท่ีท างาน 
๒. เช่าซื้อ/ผ่อนช าระเงินกู้ เพื่อช าระงวดบ้านกับสถาบันการเงิน (ตามหนังสือ ว 
๕๘๖๒ ลว ๑๒ ต.ค. ๕๘) 
๓. ข้าราชการสามารถท านิติกรรมก่อนบรรจุ/หรือก่อนย้ายมาก็ได้ 

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานธุรการ  

โดย นายธาดา ธนสุริยสกุล 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ :  Digital 2019 อัตราการใช้ Social Media เช่น 
Facebook, Youtube รวมไปถึงอัตราการใช้มือถือ ในการส่งข้อความ,การ
ดูวิดีโอผ่านมือถือ, การเล่นเกมส์, การใช้ Internet Banking, และการใช้
บริการแผ่นที่ และการใช้ E-commerce Use ได้แก่ การใช้บัญชีจาก
สถาบันการเงิน, การใช้บัตรเครดิต, บัญชีเงินในมือถือ, การซื้อจ่ายผ่าน
ออนไลน์  

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม  
โดย ดร.นริสานันท์ แมนผดุง 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ความส าคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี, องค์ประกอบ
ของบุคลิกภาพ ได้แก่ การมีรูปลักษณ์ทางกาย มีภูมิปัญญาที่ดี  สื่อ
ความหมายดี, อุปนิสัย ความฉลาดทางอารมณ์ EQ และมารยาททางสังคม 
การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมไปถึงมารยาทในการรับประทานอาหาร 
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วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  

โดย นายธนะสิทธิ์  อนันต์สิริเกษม 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เป็นระบบ
สารสนเทศตามที่ผู้บริหารต้องการ เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศจากภายในและภายนอกสารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นอนาคตระบบ MIS 
จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจการวางแผน การควบคุม และการสั่งการได้อย่างถูกต้อง 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (Info) โดย นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้น เพ่ือส ารวจ ข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดง ในระบบเป็นข้อมูลที่น าเข้าโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงาน
ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ระบบข้อมูล
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยข้อมูล 

 สภาพทั่วไป 
 โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 ด้านสังคม 
 เศรษฐกิจ 
 สาธารณสุข 
 สิ่งแวดล้อม 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 การเงินการคลัง 

เวลา 16.00 – 18.๐๐ น. กีฬาสัมพันธ์ระหว่างนักจัดการงานทั่วไปและนิติกร  
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วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการจัดท าแผน/โครงการและการบริหารโครงการ  

โดย ว่าที่ร้อยโท กมลกาจ รุ่งปิ่น 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การเขียนเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านกายภาพ, ด้าน
การเมือง/การปกครอง, ประชากร, สภาพทางสังคม, ระบบบริการพื้นฐาน, ระบบ
เศ รษฐกิ จ ,  เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย งท้ อ งถิ่ น , ศ าสนา  ประ เพณี  วัฒนธร รม , 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่วนที 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สรุปผล
การด าเนิงานตามงบประมาณท่ีได้รบัตามปีงบประมาณ, ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ, สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ความสัมพันธ์
ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค, ยุทธสาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงาน และบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย กรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล, ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลอและการก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาความรู้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดย นางสาวศิลิกา การดี 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ซื้อ --
> จ้าง --> เช่า --> แลกเปลี่ยน --> นิติกรรมอื่น 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 
๑. เพื่อความโปร่งใส 
๒. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ 
๓. ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวงเงิน/มาตรการป้องกันการทุจริต/ความเสี่ยงต่อการทุจริต/ความ
คล่องตัว 
การจัดซ้ือจัดจ้าง มี ๓ วิธ ี
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่มีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามก าหนดน้อยกว่า ๓ ราย 
๒. วิธีคัดเลือก ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้
รับการคัดเลือก เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต 
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็น
พิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด 
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
การผลิตจ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เทศบาลต าบลเมืองใหม่บางบัวทอง อ าเภอบาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
             การขับเคลื่อนโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ของอบต.บางบัว
ทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะจากต้นทางจนปริมาณขยะเหลือน้อย
ที่สุดก่อนน าไปก าจัด อาศัยพลังความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาค
ประชาชน และองค์กรเอกชน ที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งขับเคลื่อนโครงการคัดแยก
ขยะที่เป็นรูปธรรม จนท าให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปี 2562 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางนางลี่  อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
จัดการที่ดี พ.ศ. 2552 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
           ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน” (โรงเรียนพอเพียง) ของอบจ.
สมุทรสงครามโดยปรับเปลี่ยนจากบ้านพักข้าราชการที่ช ารุดทรุดโทรมมาเป็นศูนย์
เรียนรู้แห่งนี้ มีพื้นท่ีเพียง 3 งาน 72 ตารางวา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการขยาย
เครือข่ายโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มด าเนินการเปิดศูนย์การ
เรียนรู้ฯ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ สินค้าดอยค า สินค้าภัทรภัทร และเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด การปลูกผักไร้ดิน(ไฮโดรโป
นิกส์) ให้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมืองท่องเที่ยวและบริการได้
มาตรฐาน แหล่งอาหารเลื่องช่ือ สิ่งแวดล้อมสมดุล  สังคมดี  มีวัฒนธรรม น้อมน าหลัก
ธรรมาภิบาล 
พันธกิจเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและ
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
2. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
อาหารให้เป็นท่ีรู้จักแก่คนท่ัวไป 
3. เสริมสร้างและพัฒนาความรู ้ความเข้าใจและจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ประชาชน 
4. ให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานชุมชน แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
5. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้า งความสามัคคีของ
ประชาชน 
6.เตรียมความพร้อมให้ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถดูแล
ทรัพย์สินและแก้ปัญหายาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้เหมาะสมกับ
การขยายตัวของเมือง 
9. ส่งเสริมระบบการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น ประชาชนมีส่วนร่วม 
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วันพุธที่  25 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการประเมินผลและการสร้างตัวช้ีวัดในการท างาน  

โดย นายสถาพร เสนวงศ์ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การประเมินผลและการสร้างตัวชี้วัดในการท างาน 
กระบวนการประเมินผลที่ต้องก าหนดสิ่งที่จะประเมินจะประเมินอะไร 
ก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมิน ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตั ว
เปรียบเทียบส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว ด าเนินการประเมิน โดยใช้ตัวชี้วัดที่
ก าหนดขั้นเป็นแนวทางในการประเมินและเก็บข้อมูล การเปรียบเทียบผล
การประเมินกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เป้าหมายของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การสร้างตัวชี้วัดในการท างาน การ
ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานสาร
บรรณให้มีประสิทธิภาพ โดย นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ :  
งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่ม
ตั้งแต่ การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การท าลาย      
การปฏิบัติ งานสารบรรณที่ดีต้องรู้ เรื่องงานธุรการ สามารถติดต่อ
ประสานงานได้ การโต้ตอบหนังสือ พิมพ์ดีดได้ ความควรไม่ควร ความรู้
ด้านภาษา ประโยชน์ของงานสารบรรณ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ     
มีความเป็นระเบียบ เกิดความประหยัด สะดวกต่อการอ้างอิงและค้นหา 
เกิดความต่อเนื่องในการท างาน 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มี
ไปถึงบุคคลภายนอก 
๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ 
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

หนังสือราชการมี ๖ ชนิด ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ
ประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่
ท าข้ึนเป็นหลักฐานในราชการ  
ชั้นความลับ  ไดแ้ก่ ลับที่สุด ลับมาก และลับ 
ชั้นความเร็ว ได้แก่ ด่วนที่สุด (ปฏิบัติทันที) ด่วนมาก (ปฏิบัติโดยเร็ว)  
และด่วน (ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ) ใช้อักษรสีแดง  
หลักการร่างหนังสือราชการ คือ ให้เขียนเป็นประโยคหรือวลี สุภาพ
เหมาะสม และรักษาน้ าใจผู้รับ ส่วนโครงสร้างเนื้อหาของหนังสือราชการ 
ใช้หลัก ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 



18 
 
วันพฤหัสบดีที่  26 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต  

โดย นายเดชรัตน์ ไตรโภค 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การใช้ระบบโทรศัพท์แบบ IOS และ Android, 
การตรวจสอบปริมาณการใช้ 3G, 4G แต่ละเครือข่ายมือถือ การใช้ LINE 
Application และโปรแกรม Google 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
โดย นางชบาไพร ชุนถนอม 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
สถาบันจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน มี
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายขององค์กร 

- ความรู้ เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์การคลั งว่ าด้ วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 

- มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
- มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

เวลา 16.00 – 18.00 น. การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมออกก าลังกาย 

วันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาธรรมภิบาลเพื่อประชาชน  

โดย นายอวยชัย พัศดุรักษา 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : หลักธรรมาภิบาล (good governance) หรือการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวก
ในหมวด 5 และ หมวด 7 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องถือ
ปฏิบัติ โดยมีหลักดังนี้ การบริหารให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การ
บริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่ าเสมอ 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
โดย นายภัทรพล โพธิภัทร 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละต าแหน่ง 
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วันจันทร์ที่  30 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชามาตรฐานการบริการสาธารณะและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  

โดย นายโสพรรณ์ สืบบุตร 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ธรรมาภิบาล(Good Governance) ถือเป็นหลักของการบริหารสาธารณะ
ที่ ให้ความส าคัญกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและให้
ความส าคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 
กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับความอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
7. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักในการน ามาปกครองประเทศ
ให้เกิดความสงบสุขโดยยึดหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ 
1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความโปร่งใส  
4. หลักการมีส่วนร่วม  
5. หลักความรับผิดชอบ  
6. หลักความคุ้มค่า  

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : แนวทางในการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์ 4.0 กับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ ภาครัฐ
ต้องเปลี่ยนรูปแบบการท างานและให้บริการอย่างเร่งด่วน บทบาทชุมชน 
และท้องถิ่นมีมากขึ้น จากโจทย์ความยั่งยืนสู่มิติต่างๆ กฎหมายที่ยังไม่เร็ว
เท่าทันสังคมสมัยใหม่ ธุรกิจ SME และโนเนมต้องระมัดระวังต้องปรับตัว 
หาโอกาสในการสร้างคุณค่าของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการใช้
นวัตกรรมเป็นแนวทางสร้างแรงจูงใจสู่การบริการแบบไร้รอยต่อ 

เวลา 16.00 – 18.00 น. การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมออกก าลังกาย 
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วันอังคารที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชามาตรฐานการสื่อสารยุคดิจิทัล 

โดย นายอ าพร สวัสดิยากร 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : พ้ืนฐานการสื่อสาร, การเข้าถึงสื่อดิจิทัล, สื่อดิจิทัล, 
เครือข่ายทางสังคม, การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และผลกระทบและแนวทางการ
แก้ปัญหา 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชาความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มลพิษ และการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดย นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : นโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการขยะมูลฝอย, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอย, กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และมติ คสช 
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

เวลา 16.00 – 17.00 น. ทดสองทางวิชาการ (Post – Test)  

วันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาการประกอบพิธีการและรัฐพิธี 

โดย นายสัญญา เจริญพร 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ :  
พระราชพิธี งานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ก าหนด
ไว้เป็นประจ าตามราชประเพณี (ก่อนถึงงานพระราชพิธีจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้มี หมายก าหนดการ ของงานพระราชพิธี) 
จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 
- พระราชพิธีประจ า หมายถึง งานที่ก าหนดไว้ประจ าปีโดยพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้
ก าหนด เช่น วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์ วันฉัตรมงคล วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นต้น  
- พระราชพิธีพิเศษ หมายถึง งานพระราชพิธีที่จัดขึ้นนอกเหนือจากพระราชพิธี
ประจ าปี เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
รัฐพิธี 
- งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธีมี
หมายก าหนดการที่ก าหนดไว้เป็นประจ า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จ
พระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีผู้แทน
พระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปเป็นประธาน จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 
- รัฐพิธีประจ า หมายถึง งานรัฐพิธีที่ก าหนดไว้เป็นประจ าปีเช่น วันพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) เป็นต้น 
- รัฐพิธีพิเศษ หมายถึง งานรัฐพิธีประกอบขึ้น นอกเหนือจากรัฐพิธีประจ าปี 
พระราชพิธีแตกต่างกับรัฐพิธีกล่าวคือ พระราชพิธี  พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ทรง
ก าหนด แต่รัฐพิธี รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนด 

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชากฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นในวง
ราชการ โดย นายสุภาพ ศิริ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ ปปท. การด าเนินมาตรการด้านการป้องกันใน
การทุจริตในภาครัฐ การด าเนินการกับผู้กระท าทุจริตในภาครัฐ ขั้นตอนการ
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมาย 
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วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดท านิติกรรมสัญญา โดย อ.กุศล  แย้มสะอาด 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ :  
-  โครงสร้างของสัญญา  
 ๑. ชื่อสัญญา  พิจารณาดูวัตถุประสงค์และลักษณะสัญญา 
 ๒. วันที่ และสถานที่ท าสัญญา (สถานที่หน่วยงานของรัฐ) 
 ๓. วรรคคู่สัญญา รายละเอียดของคู่สัญญา  
 ๔. วรรคเจตนารมณ์ หรือ วรรคอารัมภบท เป็นวรรคที่แสดงที่มา
ของสัญญา หรือ จุดเริ่มต้นของสัญญา ใช้ตีความสัญญา 
 ๕. บทนิยาม  เพ่ือความเข้าใจตรงกัน หรือ เพื่อสะดวกในการไม่
ต้องกล่าวซ้ าในสัญญา และความชัดเจนในการบริหารสัญญา  
 ๖. เงื่อนไขในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อก าหนดต่างๆ ของสัญญา 
เช่น สิทธิหน้าที่ การรับประกัน การปรับ การบอกเลิกสัญญา เป็นต้น 
 ๗. เงื่อนไขอ่ืน ๆ เช่น เหตุสุดวิสัย การระงับข้อพิพาท และ
อนุญาโตตุลาการ 
 ๘. เอกสารแนบท้ายสัญญา เช่น ใบเสนอราคา เป็นต้น 
 ๙. วรรคท้ายสัญญา ย้ าเจตนาว่าคู่สัญญาเข้าใจตรงกันแล้ว 
 ๑๐. ช่องลงนาม คู่สัญญาและพยานของแต่ละฝ่าย ซึ่งกรณี
คู่สัญญาฝ่ายนิติบุคคลต้องประทับตรานิติบุคคลไว้ด้วย  

เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. วิชากระบวนการคิดเชิงระบบ  
โดย ดร. ปวิช เฉลิมวัฒน์ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ : Systems Thinking  ส าหรับนักคิดและ
นวัตกรรม บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจหลักกระบวนการคิดเชิง
ระบบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและ
เครื่องมือการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือปัญหาใน
สายงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน  ขาดความชัดเจน ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มแก้อย่างไร หรือปัญหางูกิน
หางที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่มีเคยส าเร็จสักที 
เครื่องมือในการท ากระบวนการคิดเชิงระบบ 
- แผนที่ความคิด (Mind Map) โดยใช้หลักส าคัญในการท า Mind Map 
สูตร 5W 1H ใคร(who), อะไร(What), ที่ไหน (Where), เมื่อใด 
(When), ท าไม (Why), อย่างไร (How) 

เวลา 16.00 – 18.00 น. กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบัน 

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปัจฉิมนิเทศ และพิธีปิดการอบรม 
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  3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
          ต่อตนเอง  ได้แก่ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ิมทักษะ พัฒนาสมรรถนะด้าน
การปฏิบัติงานและการจัดการงานและบทบาทอ านาจหน้าที่ของนักจัดการงานทั่วไป สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่เป็นที่เชื่อถือ ได้รับ
ข่าวสารจากเครือข่าย และเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายรูปแบบ รับทราบปัญหา วิธีการแก้ปัญหา วิธีการปฏิบัติงานของเครือข่ายแต่ละรูปแบบ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป 
          ต่อหน่วยงาน  ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
เพ่ิมมากข้ึน สามารถน าความรู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรมาปรับกระบวนการพัฒนาตนเอง และด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร บริหารจัดการงานของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง เพ่ืมเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่องค์กรและหน่วยงานคาดหวัง ได้มีการประชาสัมพันธ์แล กเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สร้างเครือข่ายการท างานระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 
  4.  แนวทางในการน าความรู้  ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้  ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน  มีดังนี้  
   4.1  น าความรู้ แนวคิด หลักการ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
   4.2  น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมมาถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
   4.3  น าประสบการณ์ของวิทยากรที่ประสบความส าเร็จมาถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงาน
ทราบและน ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในภารกิจและอ านาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
   4.4  สามารถเลือกเครื่องมือการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
   4.5   น าประสบการณ์ของเครือข่ายจากท้องถิ่นแต่ละประเภท จากผู้เข้าร่วมการ
อบรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานของตนเอง 
  5.  ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการน าความรู้  และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงาน                  
   -ไม่มี- 
  6.  ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา  เพื่อส่งเสริมให้สามารถน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล  ได้แก่  
   ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ และทักษะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือบุคลากรมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
                                                                   

   (นางสาวบุษบา   ประทุมทอง) 
   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
       ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
         ๘  ธันวาคม  2563 
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ภาพประกอบการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป ท่ี 18 
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

 
 

ศึกษาดูงานเทศบาลต าบลเมืองใหม่บางบัวทอง  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางนางลี่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ภาพประกอบการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป ที่ 18 

ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ถึง 4 ธันวาคม 2563 
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