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สังกัด กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 



วันท่ีอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 
 

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชา การท างานเป็นทีมและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
 

กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม “มนุษย์สัมพันธ์” 
กิจกรรมประกอบการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ ด้วย

กระบวนการเทคนิคการเรียนการสอน “มนุษย์สัมพันธ์” ที่เรียกว่า Learning by Activity หรือการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และ วิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างตนเองและผู้อื่น โดยเริ่มจากตนเอง ไปสู่
กลุ่มตั้งแต่ 2 คน ไปจนถึงกลุ่มคนหมู่มากที่เป็นสมาชิกร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 8 
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

กระบวนการ
ฝึกอบรม 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมายความส าเร็จของ
กิจกรรม 

กระบวนการที่ 1 กิจกรรมปรบมือตาม
สัญญาณ 

การควบคุมตนเองและ
ฝึกการควบคุมตนเอง 

ฝึกสมาธ/ิบังคบัตนเอง
รับผิดชอบความส าเร็จของ
กลุ่ม 

กระบวนการที่ 2 กิจกรรมท าตามค าสั่ง การควบคุมตนเองและ
บังคับการเคลื่อนไหวของ
ตนเอง 

ฝึกสมาธ/ิก ากับกล้ามเนื้อ
ตนเอง รับผดิชอบ
ความส าเร็จของกลุ่ม 

กระบวนการที่ 3 กิจกรรมการแทรกแซง
ด้วยปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลต่อปัจจัยภายใน
ของกลุ่ม 

เรียนรู้ เรื่องของการอยู่
ร่ ว ม กั น  ก า รดู แ ลกั น
ภายในกลุ่ม 

กระบวนการความร่วมมือ
และการไว้วางใจภายในกลุ่ม 

กระบวนการที่ 4 กิจกรรม “ลมเพ     
ลมพัด” 

ทักษะการสื่อสารดว้ย
การฟังและแปล
ความหมาย 

สามารถรับฟังค าสั่งและ
ปฏิบัตติามไดด้้วยความ
ซื่อสัตย ์

กระบวนการที่ 5 กิจกรรม “นิว้ที่ไม่
เท่ากัน” 

เรียนรูแ้ละเข้าใจถงึความ
แตกต่างระหว่างบคุคลที่
เป็นธรรมชาติจริงของ
มนุษย์ 

ตระหนกัถงึศักยภาพของ
บุคคลอืน่ และเข้าใจถงึ
วิธีการที่จะปฏิบตัิต่อบุคคล
อื่นดว้ยจิตเมตตา รูแ้ละ



กระบวนการ
ฝึกอบรม 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมายความส าเร็จของ
กิจกรรม 

เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของ
ตนเองและผู้อืน่ 

กระบวนการที่ 6 กิจกรรม “เป่ายิงฉุบ” 
4 ครั้ง 

เรียนรูอ้ารมณ์ ความรู้สึก
ของความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ เรื่อง 
ความต้องการเองชนะ 

รับรู้ความรู้สึกของการเป็นผู้
ชนะ ผู้แพ้ที่ถูกก ากับด้วย
ข้อตกลงและติกาที่ก าหนด
ไว้ รู้จักการขอโอกาสจาก
ผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
ด้วยความเห็นใจและเปี่ยม
ไปด้วยมิตรไมตรี 

กระบวนการที่ 7 กิจกรรมเพิ่มจ านวน
สมาชิก 

รู้จักเขา้หาผูอ้ื่น รู้จัก
ยอมรับผู้อืน่ รู้จักปรับตัว
ร่วมกิจกรรมกบัผู้อื่น 

ทุกคนสามารถแบ่งปัน
ความส าเร็จร่วมกันไดโ้ดยไม่
รู้สึกถงึความยากล าบากใน
การ “ให”้ และการมคีนอืน่
ร่วมกิจกรรม ยิม่ดีกว่าการ
ท าเพียงล าพังคนเดียว 

กระบวนการที่ 8 พลังของกลุ่ม เรียนรู้ความส าเร็จด้วย
พลังรวมเป็นหนึ่งเดียว 

ความรับผดิชอบร่วมกนัเปน็
หนึ่งเดียวต่อความส าเร็จ
ของกลุม่และรู้จักการรอ
คอยผู้ที่อ่อนแอกว่า รู้จัก
การปรับตัวพัฒนาใหต้นเอง
ไม่เปน็ภาระของกลุ่ม 

 
มนุษย์สัมพันธ์ คือ กระบวนการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกระบวนการบริหารงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและมิตรภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายที่ต้องการ และน าความพึงพอใจมาสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ทุกคนในองค์กรนั้น 

ลักษณะลูกน้องที่พึงประสงค ์
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน 
4. มีศรัทธาและจริยธรรมในการท างาน 
5. มีระเบียบวินัยควบคุมตนเองได้ดี 
6. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วและดี 



ลักษณะหัวหน้าที่พึงประสงค์ 
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการบังคับบัญชา 
3. มีทักษะติดต่อการสื่อสารในเชิงบวก 
4. สามารถสร้างทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
6. มีความสามารถในการบริหารงาน 

ลักษณะเพื่อนร่วมงานที่พึงประสงค์ 
1. มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3. ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีทักษะในการประสานพลังร่วมกับผู้อื่นได้ 
6. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 

 
 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา การประเมินผลและการสร้างตัวชี้วัดในการท างาน 

 

การวัด/การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เป็นกระบวนการที่ท าให้เรา
รู้ว่ากิจกรรมหรืองาน หรือสิ่งที่เราลงมือท าลงไปนั้นมันเกิดผลอย่างที่เราต้องการหรือไม่ โดยมี “ตัวชี้วัด” 
เป็นตัวบ่งบอกหรือตัวช่วยตรวจสอบ ติดตามถึงผลส าเร็จที่ว่านั้น 

ท าไมต้องประเมินการปฏิบติังาน? 
1. เพื่อให้ทราบผล 
2. เพื่อเตือนภัย 
3. เพื่อท าให้เหน็แนวโนม้ 
4. เพื่อแปลงกลยุทธ์สูก่ารปฏิบตั ิ
5. เพื่อจัดสรรทรัพยากร 
6. เพื่อให้รางวัล 

ตัวชี้วัด (Indicator) 
  คือ รปูธรรมทีเ่ป็นตวับ่งบอกสิ่งที่เราสนใจ 

การวัด/การประเมิน (Measurement) 
คือ การให/้บอกค่า (เชิงปรมิาณ) ของสิ่งที่เราสนใจ 



 
ผลการปฏิบัติงาน (Performace) 
 คือ สิ่งทีเ่ราสนใจจะวดั/ประเมิน 

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
1. วางแผน (Plan) มอบหมายงาน, จัดท าตวัชี้วดั, ก าหนดค่าเป้าหายแต่ละบุคคล 
2. ติดตาม (Monitor) ติดตามงานที่มอบหมาย 
3. พัฒนา (Develop) ให้ค าปรกึษา แนะน า สอนงาน 
4. ประเมิน (Appraise) การประเมนิผลงานบคุคล 
5. ให้รางวัล (Reward) ตอบแทนการปฏิบตัิงาน 

รูปแบบและวิธีการให้คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. แบบผา่น กับ ไม่ผา่น 
2. แบบระบบ 5 คะแนน 
3. แบบเทียบค่าร้อยละ 

 
 

วันอังคารที่ 15 ตลุาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณและการจัดท าเอกสารราชการ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ 
๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ชนิดของหนังสือราชการ 
๑. หนังสือภายนอก 
๒. หนังสือภายใน 
๓. หนังสือประทับตรา 
๔. หนังสือสั่งการ 
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

การก าหนดชั้นความลับของหนังสือราชการ 
 แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 



 1. ลับที่สุด (Top Secret) 
 2. ลับมาก (Secret) 
 3. ลับ (Confidential) 
การแสดงชั้นความลับ ให้ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา โดยใช้สีแดงหรือสีอื่นที่สามารถ
มองเห็นเด่นและชัดเจน 

ชั้นความเร็วของเอกสาร 
 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 
 2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
 3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้ 
 

การเก็บหนังสือ 
 1. เก็บระหว่างปฏิบัติ 
 2. เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
 3. เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา การจัดท างบประมาณของ อปท. 

 
เงินงบประมาณ คือ เงินที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  

ตามกฎหมาย (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ) รวมทั้งงบประมาณเพ่ิมเติม การโอน และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ คือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. นอกจากเงินงบประมาณ 
เช่น เงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น 

 

โครงสร้างรายได้ท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

 
 

การคลังของ อปท. 
รายรับ 

• เก็บเอง 
- ภาษ ี
- ไม่ใช่ภาษี (ค่าธรรมเนียม) 



• หน่วยงานอื่นเก็บ/แบ่งให้ 
• เงินอุดหนุน 
• รายรับประเภทอื่น เช่น เงินบริจาค 

รายจ่าย 
• ทั่วไป 
• เฉพาะการ 

เงินอุดหนุน มี 3 ประเภท ได้แก่ 
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
3. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

 
วิธีการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 

1. ประมาณการรายรับ และ ประมาณการรายจ่าย 
2. ผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 
3. ผ่านการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอ าเภอ 

ระเบียบที่เชื่อมโยงกับงบประมาณ 

 ระเบียบแผนข้อ 25 ให้ใช้แผนเปน็กรอบในการจดัท างบประมาณ 

 ระเบียบงบประมาณข้อ 22 ให้ใช้แผนเปน็แนวทางในการจัดท างบประมาณ 

 ระเบียบพัสดุขอ้ 129 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาหรอืข้อตกลงที่มผีลเพ่ิมวงเงนิให้ปฏิบตัิตาม
ระเบียบงบประมาณ 

 ระเบียบเบกิจ่ายข้อ 39 งบประมาณปีใดให้เบกิจ่ายได้เฉพาะในปนีั้น ข้อ 57 กรณกี่อหนีผู้กพัน
ไว้ก่อนสิ้นปีหากเบกิเงนิไม่ทนัให้นายกฯ กันเงนิไวเ้บิกในปีถัดไป ข้อ 59 หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ยังไมไ่ดก้่อหนี้ใหก้ันเงนิตอ่สภาท้องถิ่น 

เงินส ารองจ่าย 
 ตั้งเทา่ไรก็ได้ แต่สามารถจ่ายได้ 2 กรณี คือ 

1. กรณีเกดิสาธารณภัย เช่น น้ าท่วม 
2. บรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนที่เป็นสว่นรวมเท่านัน้ 

งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือน คา่จ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว 
ค่าตอบแทน 
 เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ทีป่ฏิบัติงานใหอ้งคก์ร เช่น โบนัส, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง, เงินตอบแทนจากการปฏิบตัิงานนอกเวลา 
 



ค่าใช้สอย 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 

 ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

ค่าวัสดุ 
 มี 3 ประเภท 

1. วัสดุคงทน 
2. วัสดุใชแ้ล้วสิน้เปลอืง 
3. วัสดุอปุกรณป์ระกอบและอะไหล่ 

ค่าครุภัณฑ ์
 สิ่งของทีม่ีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร มีอายุการใชง้านยืนนาน ไมส่ิ้นเลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอนัสั้น และต้องมีคุณลกัษณะระบุในการจดัซื้อจดัจ้างชัดเจน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดนิและหรือสิ่งก่อสรา้ง รวมถึงสิ่งต่างๆทีต่ิดตรงึกับทีก่ินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได ้

 
 

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชา ปรัชญาแนวคิดการบริหารงานองค์กรและโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
1. การปกครองท้องถิ่นไทย 

 เพื่อลดปญัหา เกดิความทัว่ถึงในการใหบ้ริการสาธารณะและแกป้ัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 การกระจายการพัฒนา ของรัฐไปสู่ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประชาชนมีส่วนรว่ม เช่น การเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง หรือการตรวจสอบการก ากับ 
ดูแล การปฏิบตัิหน้าที่ของสภาท้องถิน่ หรือคณะผู้บริหารท้องถิน่ 

 
 
 



หลักอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นไทย 
  ลักษณะเด่น : การกระจายอ านาจการปกครองเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ผู้บริหารและสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และรูปแบบการปกครองในพ้ืนที่ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

2. การบริหารงานองค์กรตามกฎหมาย 
 2.1 หลักการบริหารงานของ อปท.  
                2.1.1 การบรหิารงานโดยเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
                2.1.2 การบรหิารงานโดยผู้บริหารที่มาจากประชาชนในท้องถิ่น 
                2.1.3 การบรหิารงานตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ 
                2.1.4 การบรหิารงานโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่มีสว่นรว่ม 
                2.1.5 การบรหิารงานโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
          2.2 กระบวนการบริหารงานของ อปท. 
                2.2.1 การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น 
                2.2.2 การจดัองค์กรท้องถิ่น 
                2.2.3 การบรหิารทรัพยากรบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
                2.2.4 การบรหิารการคลงัท้องถิ่น 
                2.2.5 การควบคุมการตรวจสอบการบริหารท้องถิ่น 
 
3. โครงสรา้งอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 2560 มาตรา 252 ระบุไว้วา่ สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจาก
การเลือกตัง้ แตน่ายกองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ มาได ้3 ทาง คือ  

1. มาจากการเลือกตัง้ 
2. มาจากความเหน็ชอบของสภาท้องถิน่ 
3. ทางอื่น (แบบพิเศษ) 

          ภารกิจตามกฎหมาย 
1. กฎหมายทัว่ไป 

 พ.ร.บ. องค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

 พ.ร.บ. เทศบาล 

 พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล 
2. กฎหมายเฉพาะ 

 พ.ร.บ. ควบคุมอาหาร 



 พ.ร.บ. ขุดดิน ถมดิน 

 พ.ร.บ. หอพัก 

 พ.ร.บ. การสาธารณสขุ 

 พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

 พ.ร.บ. ผังเมือง 

 พ.ร.บ. วธิีปฏบิัตริาชการทางปกครอง 

 พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตฯ 
3. กฎหมายกระจายอ านาจ 

 การทะเบียนพาณชิย์ 

 การถา่ยโอนถนนทางหลวง 

 สถานขีนสง่ 

 รพ.สต. 44 แหง่ 

 นมโรงเรียน/อาหารกลางวัน 
4. ตามนโยบาย 

 การใช้จ่ายเงินสะสม 

 การใช้น้ ายางพาราท าถนน 

 การบริหารจัดการขยะ 

 ภารกิจตามนโยบายของผู้บริหาร 

 ภารกิจตามความต้องการชองประชาชน 
 
 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 วิชา คุณธรรมและจริยธรรม 

คุณธรรม คือ ความถกูต้องดีงาม 
จริยธรรม คือ การปฏิบตัิทีถู่กตอ้งและดีงามอย่างสม่ าเสมอ 

 

คุณธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร ซึ่งจะท าให้ทุกคนในองค์กรมีความสุขก็คือ พรหมวิหารธรรม  
 เมตตา  
 กรุณา  
 มุทิตา  
 อุเบกขา  



การปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ เพื่อชีวิตท่ีเป็นสุขและสมดุล 
 กรณีโลกเต็มไปด้วยปัญหา ไม่ใช่เกิดจากการขาด “ความรู้” แต่เกิดจากจากการขาด “ปัญญา” 
 หลักไตรสิกขาของการศึกษา 

ศีล  สมาธิ  ปัญญา 
 ประเทศไทย 4.0 จะไม่เกิดถ้าคนไทยยังขาด “วินัย” 

การสรา้งจิตส านึกด้านคุณธรรม และ จรยิธรรม 
 รู้จักเสียสละ 
 อย่าเหน็แกต่วั 

ท าดี ไม่ได้ดี เพราะ 
1. ท าดีไม่พอ 
2. ท าดีไม่ถูกกาลเทศะ 
3. ท าดแีตไ่ม่เสมอและต่อเนื่อง 

การเดินทางสายกลาง 
1. สิ่งที่ประพฤตติ้องไม่ท าให้ผูอ้ื่นเดือดร้อน 
2. ท าแล้วต้องมีความสขุมากกว่าความทกุข์ 
3. ใช้ประโยชนแ์ก่องค์รวม ไมฟุ่่มเฟือย ไม่สิน้เปลือง 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชา ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มีทั้งหมด 
7 ประการ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องปฏิบัติ 

1. บริหารภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
2. บริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใบเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
7. ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชฎีกา 
1. รัฐสามารถก าหนดนโยบายและเป้าหมายชัดเจน 



2. ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

3. ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการบริหารส่วน
ราชการ 

การบริหารให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน 
2. ระเบียบการควบคุมภายใน 
3. เปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
1. ให้จัดท าแผนพัฒนา 
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
3. น าแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4. ให้มีการจัดท าข้อตกลง การปฏิบัติราชการกับผู้บริหาร อปท. 
5. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในหน่วยงานและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. แผนการด าเนินงาน 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
5. รายงานการประชุมสภา 
6. ประกาศสอบราคา ประกวดราคา สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง 

 

 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

วิชา การบริหารงานบุคคลและทิศทางความก้าวหน้า 

 
การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกกลุ่มประเภทได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ประเภททั่วไป คือ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ งานปฏิบัติการ ของหน่วยงาน
ต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบรรจุจากผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
2) ประเภทวิชาการ คือ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จปริญญาทางวิชาการตามที่ ก.ถ. ก าหนดให้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 



3) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น คือ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย กอง ส านัก หรือต าแหน่งอื่นที่มี
ระดับเทียบเท่าตามที่ ก.ถ. ก าหนด 
4) ประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น คือ ต าแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. 
เทศบาล และ อบต. หรือต าแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่า ตามที่ ก.ถ. ก าหนดการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่างประเภท 
 
1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น (เช่น ผู้อ านวยการกอง/ส านัก) เลื่อนไป
ประเภทบริหารท้องถิ่นให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 –12.00 น. 
วิชา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ คือการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 12 

กรอบวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทาง การพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศ
ก าลังพัฒนารายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560 – 2579) เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 

การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย 
1. ความเหลื่อมล้ า 
2. สภาวะเศรษฐกิจโลก 
3. ภาวะโลกร้อน 
4. นโยบายด่วนของรัฐบาล 
5. ภัยแล้ง 



6. สังคมผู้สงูอาย ุ
กรอบพัฒนาระยะยาว “มั่งค่ัง” 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรมสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

1. ความมั่นคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่ากันของสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

 
เวลา 13.00 – 19.00 น. 

วิชา สิทธิประโยชน์และสวสัดิการของข้าราชการ 
 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1. การฝึกอบรม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557) 
2. การเดินทางไปราชการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

- (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ใช้บังคับ 23 ธันวาคม 2555) 
- (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ใช้บังคับ 24 มีนาคม 2558) 
- (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (มีผลใช้บังคับ 17 สิงหาคม 2559) 
- (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (มีผลใช้บังคับ 17 สิงหาคม 2561) 

3. ค่าเช่าบ้าน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (มีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2551) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559) 
 
 

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชา ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2540  



• มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 (มาตรา 2 กฎหมายมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)  
• บทบัญญัติแบ่งออกเป็น 7 หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 43 มาตรา 

ประเภทข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
1. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป 

1.1 ข้อมูลตามมาตรา 7 : ลงพิมพ์ในราชกิจานุเบกษา 
1.2 ข้อมูลตามมาตรา 9 : จัดเตรียมไว้ในสถานที่ก าหนด 
1.3 ข้อมูลราชการอื่นทั่วไป : ให้ประชาชนยื่นขอ 

2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
2.1 ข้อมูลตามมาตรา 14 : ข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
2.2 ข้อมูลตามมาตรา 15 : ใช้ดุลพินิจเปิด / ปิด ได้  
2.3 ข้อมูลตามมาตรา 16-25 : เอกสารลับ ใช้ดุลพินิจ + ระเบียบ 

3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น 
4. เอกสารประวัติศาสตร์ 
  

 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

วิชา กฎหมายวา่ด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และความรับผิดทางละเมิด 

 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

การกระท าที่เป็นการละเมิด 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 420 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายจนถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 

ประเภทความรับผิดของรัฐ 
1. ความรับผิดตามสัญญา 
2. ความรับผิดทางละเมิด 
3. ความรับผิดทางอื่น เช่น ทางวินัย ทางอาญา 

องค์ประกอบของการกระท าละเมิด 
1. มีความเสียหายเกิดขึ้น และการกระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย 



2. เป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. การกระท าของเจ้าหน้าที่จะต้องอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิด กรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ความรับผิดทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
1. ต่อบุคคลภายนอก 
2. ต่อหน่วยงานของรัฐ 

การกระท าโดยจงใจ 
 เป็นการกระท าโดยรู้ส านึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระท าของตน ถ้ารู้ว่าการกระท านั้นจะ
เกิดผลเสียหายแก่เขาแล้ว ถือว่าเป็นการกระท าโดยจงใจ ส่วนจะเสียหายมากหรือน้อยเพียงใดไม่ส าคัญ 

การกระท าโดยประมาทเลินเล่อ 
 การกระท าโดยไม่จงใจ แต่ผู้กระท าได้กระท าโดยขาดความระมัดระวัง ตามสมควร 
 
 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชา รฐับาลดิจิทัล 
รัฐบาลดิจิทัล คือ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเปน็รัฐบาลดิจิทัลที่มกีารบูรณาการระหวา่งหนว่ยงาน มี
การท างานแบบอัจฉริยะ ใหบ้ริการโดยมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง และขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างแท้จริง 

วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล 
 Government Integration การบรูณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและ

การเนินการ เพ่ือสามารถเหน็ข้อมูลประชาชนเปน็ภาพเดียวที่สมบูรณ ์ 
 Smart Operations การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาสนับสนุนการปฏบิัตงิานทีม่ีการใชด้ิจิทัล

ที่เหมาะสม 
 Citizen Centric Services การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกบัความต้องการของ

ประชาชนทีเ่ปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยภาครฐัตอ้งรกัษาสมดุลความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน ขอ้มูลของประชาชน และการอ านวยความสะดวกผู้ใชบ้ริการ 

 Driven Transformation การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รฐับาลดิจิทัลในทุกระดับของ
บุคลากรภาครฐั ซึ่งรวมไปถงึการเปลี่ยนแปลงองคก์รในด้านขั้นตอนการท างาน เทคโนโลย ีและ
กฎระเบียบ 

ระดับการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
1. E-Government : การให้บริการเฉพาะด้านหรือบางส่วน ผ่านเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน 
2. Open Government : เพิ่มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เผยแพร่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์สู่

สาธารณะ 



3. Data-Centric Government : เน้นการส้รางเว็บไซต์หรือระบบที่ใหบ้ริการและตอบสนองผู้ใช้
ทุกกลุ่ม น าเทคโนโลยีมาปรบัใช้มากยิ่งขึ้น 

4. Fully Digital Government : บูรณาการเทคโนโลยี โครงสรา้งพื้นฐานกลางและการแบ่งปนั
ข้อมูล 

5. Smart Government : น าเทคโนโลยี Smart machine มาปรับใช้กบัการด าเนนิงานและการ
บริการตา่งๆ 
 

 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

วิชา การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
1. อนุมตัิแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ส าหรับประกาศเปน็แผนนโยบาย

แห่งชาต ิ
2. เห็นชอบรา่งแผนปฏบิัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ 5 ป ี
3. ให้ยกเลิกมติ ค.ร.ม. เมือ่วนัที่ 5 เมษายน 2549 เฉพาะส่วนที่ต้องจัดท าแผนปฏิบตัิการดิจิทัล

ระยะ 3 ป ี
ข้อมูลสารสนเทศที่ดี ประกอบดว้ย 4 ลักษณะคือ 

1. ครบถ้วน 
2. ถูกตอ้ง 
3. ตรงประเดน็ 
4. ทันสมัย 

แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิประกอบดว้ย 
1. ข้อมูลทะเบียนราษฎร : กรมการปกครอง 
2. ข้อมูล จปฐ. (ความจ าเป็นพ้ืนฐาน : Family Profile)  

เป็นข้อมูลระดบัครัวเรือน แสดงถงึลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า
ของเครื่องชี้วดั แบ่งออกเปน็ 5 หมวด รวม 31 ตัวชีว้ดั 

3. ข้อมูล กชช 2 ค (Village Profile) 
เป็นข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ่้าน แสดงถึงสภาพทั่วไปและปัญหาของหมู่บ้าน โดยจดัเปน็ 3 
ระดบั คอื 
3.1 ระดบัเรง่รดัพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลงั) 
3.2 ระดบัเรง่รดัพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) 
3.3 ระดบัเรง่รดัพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) 

 

 
 
 



วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

กฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
มาตรา 5 – 8  การเข้าถึงระบบ / ข้อมูลผู้อื่นโดยมิชอบ 
 เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 
 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้ง

จ าทั้งปรับ 
 ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และน าไปเปิดเผย โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้ง

จ าทั้งปรับ 
มาตรา 9 – 10 แก้ไข / ดัดแปลง / ท าให้ข้อมูลเสียหาย 
 ท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ 
 ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นท างานไม่ได้ตามปกติ 

จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 กรณีเป็นการกระท าต่อระบบ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 12 จ าคุก 3 – 15 ปี ปรับ  

6 หมื่น ถึง 3 แสนบาท 
 ถ้าเป็นเหตุให้เกิดอันตราแก่บุคคลอื่น จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท / เป็น

เหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย จ าคุก 5 – 20 ปี ปรับ 1 – 4 แสนบาท 
มาตรา 11 ส่งข้อมูลหรืออีเมล์ก่อกวนผู้อื่น 
 ส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท 
 ส่งโดยไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 

มาตรา 12 เข้าถึงระบบ / ข้อมูลความม่ันคงโดยมิชอบ 
 เข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ล่วงรู้มาตรการการป้องกัน หรือดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ไม่เกิดความเสียหาย จ าคุก 1-7 ปี และปรับ 2 หมื่น – 1.4 แสนบาท 
เกิดความเสียหาย จ าคุก 1-10 ปี และปรับ 2 หมื่น – 2 แสนบาท 
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จ าคุก 5-20 ปี และปรับ 1-4 แสนบาท 

มาตรา 13 จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งเพื่อน าไปใช้กระท าความผิด 
 กรณีท าเพื่อเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 5-11 



จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากมีผู้น าไปใช้กระท า
ความผิด ผู้จ าหน่าย/ผู้เผยแพร่ต้องรับผิดด้วย (เมื่อมีส่วนรู้เห็น) 

มาตรา 14 น าข้อมูลที่ผิด พ.ร.บ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
 กรณีการกระท านั้นส่งผลถึงประชาชน จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ า

ทั้งปรับ 
 กรณีการกระท านั้นส่งผลต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ยอมความได้) 
มาตรา 15 ให้ความร่วมมือ ยินยอม รู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าผิดตามมาตรา 14 ต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของตน  
 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด 
มาตรา 16 ตัดต่อ เติม ดัดแปลงภาพ 
 ผู้อื่น หรือ ผู้ตาย น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ ท าให้เสียชื่อเสียง ถูกดู
หมิ่น ถูกเกลียดชัง ได้รับความอับอาย จ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน 
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความที่อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
มาตรา ๘ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การใดต้องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมา
แสดง ถ้าได้มีการจัดท าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดย
ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสาร
มาแสดงแล้ว  
มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อ
แล้ว ถ้าบุคคลนั้นใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อได้และสามารถจะแสดงได้ว่าเจ้าของ
ลายมือชื่อนั้นรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของตน โดยวิธีดังกล่าวจะต้องเป็นวิธีการที่
เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยค านึงถึงพฤติการณ์
แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี  
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้น าเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิมอย่าง
เอกสารต้นฉบับ ถ้าได้น าเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการ
รักษาความถูกต้องของข้อความ ความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อความ เว้นแต่การ
รับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ และสามารถที่จะแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้
แล้ว ให้ถือว่าได้มีการน าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว  
มาตรา ๑๑ ห้ามไม่ให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายเพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ดังกล่าวจะพิเคราะห์ถึงลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ



หรือวิธีการรักษาความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ ลักษณะหรือวิธีการที่ใช้ในการ
ระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง  
มาตรา ๑๖ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบที่จะด าเนินการไป
ตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ถ้าผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้
ส่งข้อมูล แต่ถ้าในขณะนั้นผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับขอ้มลูไดร้บันัน้
ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูลและในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับ
แจ้งนั้น จะถือว่าข้อมูลที่ผู้รับได้รับเป็นของผู้ส่งข้อมูลไม่ได้ อีกกรณีหนึ่งคือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับ
ข้อมูลได้รับนั้นเกิดจากการกระท าของบุคคลซึ่งใช้วิธีการที่ผู้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลนั้นได้ล่วงรู้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับผู้
ส่งข้อมูลหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูลจะถือว่าข้อมูลเป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบที่
จะด าเนินการไปตามข้อมูลนั้นได้ แต่ถ้าผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลนั้นไม่ใช้ข้อมูลของผู้ส่ง
ข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือด าเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน
แล้ว ผู้รับข้อมูลจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูลไม่ได้  
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นและเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ 
เช่น ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยง
ไปยังบุคคลอื่นภายใต้สภาพที่น ามาใช้,ในขณะสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลส าหรับใช้สร้าง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น ,
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถจะตรวจพบได้ 
และในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่
มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งก็อาจยังมีวิธีการอื่นอีกที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เชื่อถือได ้
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะแต่ในกรณี
ที่จ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความ
เชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชนโดยจะมี
การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็น
กิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียนหรือต้องได้รับใบอนุญาต 
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด โดยพระราชกฤษฎีกาจะก าหนดถึงเรื่อง



คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การคืนใบอนุญาตและการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วย  
 
 

เวลา 16.00 – 19.00 น. 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ อปท. 

 
เงินรายรับ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม 
เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เว้นแต่เงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ระบุวัตถุประสงค์ 
เงินยืม หมายความว่า เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่
บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอื่นใด 
ทุนส ารองเงินสะสม หมายความว่า ยอดเงินสะสมจ านวนร้อยละสิบห้าของยอดเงินสะสมประจ าทุกสิ้น
ปีงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอ 
ต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
เงินสะสม หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณหลังจากที่ได้หักทุนส ารองเงินสะสมไว้แล้วและรวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ 
ด้วย 
 
 

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี  อ.บางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม รับฟัง
บรรยายสรุปและศกึษาฐานการเรียนรูต้่างๆ การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชวีิต

และปฏบิัตติน 
และ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานรุักษ์ ตามแนวพระชาด าริ รบัฟังบรรยายสรปุ “การพัฒนาและอนุรักษ์
ศิลปกรรม วิถชีีวติ วัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  เชิงอนุรักษ”์ 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ศึกษาดูงาน ณ องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่คา จังหวดัสมุทรสงคราม รบัฟังบรรยายสรุป “การบรหิาร
องค์กรตามหลกัธรรมาภบิาลและการสรา้งชุมชนเข้มแขง็” 

และ ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกบั
การใหบ้ริการและการอ านวยความสะดวกในการใชง้านทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมีมาตรฐาน 

เช่น วารสารวิชาการนานาชาติ สิ่งพิมพ์หายาก สื่อดิจิทลั หนงัสือเรียน นิตนสาร ฯลฯ 
 
 

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วิชา ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
 

วิธีการใช้ Smart Phone ในส่วนของ Function ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น 
เทคนิคการใช ้App Google เช่น การค้นหาด้วยเสียง โดยการแตะตรงรูปไมโครโฟนแลว้พูดสิ่งที่

ต้องการคน้หา หรือถ้าตอ้งการหาข้อมูลบุคคล ให้พิมพ์ชือ่-นามสกุล อยู่ภายใต้เครื่องหมายค าพดู เช่น 

 
 

เทคนิคการใช้ Browser Google Chrome 
1. การค้นหารูปภาพ และบันทึกลงเครื่อง 

เข้าเว็ป Google.co.th แล้ว บนขวา กด ค าวา่ “ค้นรูป” 
ลองพิมพ์ ค าว่า น้ าตก 



จะแสดงรปู เกี่ยวกบั น้ าตก ถ้าอยากรู้ความละเอียด เมา้ส์ วาง 

ถ้าอยากจะ Save รูป 
ให้ คลิ๊ก ซา้ย ที่รปู ก่อน (ขยาย) 
คลิ๊กขวา ที ่รูป → เปดิรปูภาพในแท็ปใหม ่
ด้านบน คลิ๊ก ที่ แท็ป ที่มาใหม ่
จึงจะได้รปู 
แล้ว ค่อย คลิ๊กขวา → บันทึก รปูภาพเป็น (Save As) 

2. วิธีการคน้หาเอกสารเป็น word 
ให้พิมพ์ ค าวา่ filetype:doc ต่อท้าย เอกสารนั้น ๆ 

3. วิธีการคน้หาเอกสารเป็น excel 
ให้พิมพ์ ค าวา่ filetype:xls ต่อท้าย เอกสารนัน้ ๆ 

4. วิธีการคน้หาเอกสารเป็น powerpoint 
ให้พิมพ์ ค าวา่ filetype:ppt ต่อท้าย เอกสารนั้น ๆ 

5. วิธีการคน้หาเอกสารเป็น pdf 
ให้พิมพ์ ค าวา่ filetype:pdf ต่อท้าย เอกสารนั้น ๆ 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วิชา ระบบปฏิบัติการและแอพลิเคชั่นแบบโอเพนซอร์ส 
 

เรียนรู้วิธีการติดตั้ง โปรแกรม VitualBox และระบบปฏิบัติการ Ubuntu และ Zorin 
 

VirtualBox  
 

 
 

เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ในการจ าลอง
เครื่ องคอมพิว เตอร์ขึ้ นมาอีก เครื่ องหนึ่ ง โดยการแบ่ งทรัพยากรจากระบบหลักไปใช้  เช่น 



CPU,RAM,VGA,HDD  โดยจุดมุ่งหมายหลักของโปรแกรมนี้คือการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการขึ้นมาอีกตัว
หนึ่งเพ่ือใช้งานที่แตกต่างกันไป สามารถใช้งานได้ Windows, Mac, Linux 
 
Ubuntu (Linux)  
 

 
 

คือระบบปฎิบัติการ Linux ชนิดหนึงซึ่ง  ลีนุกซ์ (Linux) ก็เป็นระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับ  
Dos , Window หรือ Unix โดยลีนุกซ์นั้นจัดว่าเป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ประเภทหนึ่ง การที่ลีนุกซ์เป็น
ที่กล่าวขานกันมากขณะนี้ เนื่องจากความสามารถของตัวระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่
ท างานบนระบบลีนุกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมในตระกูลของ GNU (GNU’s Not UNIX) และสิ่งที่
ส าคัญที่สุดก็คือระบบลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภทฟรีแวร์ (Free Ware) และเป็นที่นิยมเอามาท า
เป็น server เพื่อท าเป็น webserver หรือ LAMP 
 
Zorin OS  
 

 
 

ถูกปรับแต่งมาให้มีหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเมนูหรือโปรแกรมต่างๆ ละม้ายคล้ายกับ Windows 7  
เหมาะส าหรับผู้ ใช้ งานที่ต้องการอยากเริ่มหันมาใช้ระบบปฏิบัติการ Open Source ซึ่ ง เป็น
ระบบปฏิบัติการที่ไม่ต้องเสียค่า License (ฟรี) ซึ่งภายใน Zorin OS ก็มีโปรแกรมพ้ืนฐานต่างๆ มาให้
ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านงานเอกสาร Office โปรแกรมดูหนังฟังเพลง โปรแกรมท่องเว็บไซต์ โปรแกรม
แต่งภาพ โปรแกรมส าหรับเล่น social network ตลอดจนเกมเพื่อการเสริมทักษะด้านการศึกษาอีกด้วย 

 
 



 
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
วิชา ซอฟท์แวร์ การวเิคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบ 

 
ศึกษาวธิีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML โดยการใช้ NetBeans IDE และ XAMPP โดยตวัอย่าง
โปรแกรมที่พัฒนาในคลาสคอื IT Support โดยม ีflow ในการออกแบบดังรปู 

 
 

 
 

โดยหน้าตาโปรแกรมที่ได้จะประกอบไปด้วย 
 
 



Add new request 
 

 
 

Read request 
 

 
 
 
 
 
 



Update request 
 

 

 
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วิชา ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 

 

 
องค์ประกอบพ้ืนฐานชองระบบสื่อสารข้อมูล 

1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) 
2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) 
3. โปรโตคอล (Protocol) 
4. ซอฟต์แวร์ (Software) 
5. ข่าวสาร (Message) 

5.1 ข้อมูล (Data) 
5.2 ข้อความ (Text) 
5.3 รูปภาพ (Image) 
5.4 เสียง (Voice) 

6. ตัวกลาง (Medium) 

แบบของการส่งสัญญาณข้อมูล 
1. ส่งสัญญาณทางเดียว (One way Transmission) 
2. ส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half duplex) 
3. ส่งสัญญาณทางคู่ (Full duplex) 

 



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) 
 สายคู่บิดเกลียว (Twisted-pair) 

1. STP สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน 
2. UTP สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีหุ้มฉนวน 

 สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) 

ประเภทของเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 
1. LAN (Local Area Network) ภายในพ้ืนที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เป็นเครือข่าย 

ขนาดเล็ก 
2. MAN (Metropolitan Area Network) เครือข่ายระหว่างอาคาร หรือเมือง 
3. WAN (Wide Area Network) เครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุด พ้ืนที่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

หรือระหว่างประเทศ  

องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครือข่าย 
1. คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่อง 
2. เน็ตเวิร์คการ์ด 
3. สื่อกลางและอุปกรณ์ส าหรับการรับส่งข้อมูล 
4. โปรโตคอล 

เรียนรู้วิธีการเข้าหัวสาย RJ-45 

1. ตัดสายตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นปลอกที่หุ้มสายออกประมาณ 2-3 ซม. 
2. เรียงสายทั้ง 4 คู่ให้ถูกต้องตามแบบที่ต้องการ (เช่น ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ าเงิน ขาวน้ าเงิน 

เขียว ขาวน้ าตาล น าตาล) แล้วตัดให้สายทุกเส้นยาวเท่ากัน 
3. สอดสายที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยังหัว RJ-45 โดยใส่เข้าไปให้สุด และแน่นแล้วจึงใช้ที่ 
4. การทดสอบสามารถทดสอบได้โดยการใช้ LAN Cable Test ให้เสียบสายด้านหนึ่งเข้ากับตัว

แม่และอีกด้านหนึ่งเข้ากับตัวลูก จากนั้นเปิดเครื่องและสังเกตที่ไฟแสดงสถานะของเครื่อง
ทดสอบ โดยไฟแสดงต้องตรงกันทุกดวง ส าหรับสายแบบตรง และไฟแสดงจะสลับ 1-3,    
2-6 ส าหรับสายแบบไขว้ 

 
 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา ความรู้เก่ียวกับฮาร์ดแวร์และการแก้ปัญหา 

 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

1. Hardware ฮารด์แวร ์
2. Software ซอฟตแ์วร์ 



3. People ware บุคลากร  
ส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ด้านหน้า - ด้านหลัง) 
 

 
 
ส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ด้านใน) 

 
 
 

 



CPU Processor 
ตาราง CPU ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 1๒.00 น. 

วิชา เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 
ปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างไฟล์เอกสาร และการใช้สูตรและฟังก์ชันต่างๆ ดังรูป 

 

 
 
ฝึกการใช้ค าสั่ง IF ใน Excel 

 



เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา การออกแบบสอบถามและการประเมินผล (ฝึกภาคปฏิบัติ) 

ฝึกการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ในที่นี้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ   อปท 
โดยใช้ google forms 
 
หลังจากท าการน า link แบบสอบถามมาสร้างเป็น QR Code 

 

 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 – 1๒.00 น. 

วิชา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ สถ. เพ่ือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ อปท. 
 

ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มกีารน าคอมพิวเตอร์มาชว่ยในการ
รวบรวม จดัเก็บ หรือจดัการกับข้อมูลขา่วสารเพ่ือใหข้้อมูลนั้นกลายเปน็สารสนเทศที่ดี สามารถนาไปใช้
ในการประกอบการตัดสนิใจได้ในเวลาอนัรวดเรว็และถูกต้อง 

ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (www.dla.go.th) 
 ระบบอินทราเน็ต สถ. (http://intranet.dla.go.th)  
 Face Book Face Book ท้องถิ่นไทย (https://www.facebook.com/thongthinthai) 
 ทวิตเตอร์ท้องถิ่นไทย (https://twitter.com/thongthinthai) 
 กลุ่ม Line Line Line สถ.@ ส่วนกลาง 
 ระบบสารบรรณ(http://sarabun.dla.go.th/idea/index.jsp) 
 ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(http://ereport.dla.go.th/) 
 E-Mail address XXXX@dla.go.th  
 Web Conference Web Conference สถ. 
 App Mobile App กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ระบบศูนยข์้อมูลเลอืกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่นและทะเบียน อปท.

(http://ele.dla.go.th/) 
 ระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศกึษาท้องถิ่น(http://sis.dla.go.th/index.jsp)  
 ระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศกึษาท้องถิ่น ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

(http://ccis.dla.go.th/) 
 ระบบฐานข้อมูลกลางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (http://info.dla.go.th)  
 ระบบข้อมลูบุคลากร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (http:// lhr.dla.go.th/hr/)  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท.(http:// e-plan.dla.go.th) 
 ระบบบันทกึบญัชีของระบบบันทึกบัญชขีอง อปท.(http://www.laas.go.th/) 
 ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ (http://welfare.dla.go.th/)  
 ระบบระบบสารสนเทศดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของ อปท. (http://waste.dla.go.th) 
 ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น(e-learning )                        

(http:// dla.dmnsn.com) 

Info ระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 จะจัดเก็บขอ้มูล อปท. ๘ ดา้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหห้นว่ยงานในสังกัด สถ. อปท. และ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ 
 ด้านสภาพทัว่ไป (เชือ่มโยงกบัระบบ ELE ) บันทึกสถานที่ตั้ง ผูบ้รหิาร และอาณาเขต อปท. 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภค บนัทึกโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการ

คมนาคม 
 ด้านเศรษฐกิจ บันทกึข้อมูลสถานธนานุบาล โรงฆา่สัตว ์และสถานที่ท่องเที่ยว 



 ด้านสงัคม (เชื่อมโยงกับระบบ Welfare, SIS, CCISWelfare, SIS, CCIS Welfare, SIS, CCIS 
Welfare, SIS, CCIS Welfare, SIS, CCIS Welfare, SIS, CCIS Welfare, SIS, CCIS Welfare, 
SIS, CCIS Welfare, SIS, CCIS) บันทกึข้อมูลชุมชน กีฬา และนนัทนาการ 

 ด้านสาธารณสุข บนัทึกขอ้มลูสถานบริการดา้นสาธารณสุข 
 ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมลูการป้องกันสาธารณภัยที่เกี่ยวกบัอัคคีภัย และ

อุทกภัย 
 ด้านสิง่แวดลอ้ม ข้อมูลปริมาณน้าเสีย โรงบาบัดน้าเสีย และรถยนต์เกบ็ขยะ 
 ด้านการเงินการคลัง (เชื่อมโยงกับระบบ e-Plan Plan ) ข้อมูลการคลัง รายรบัรายจา่ยของ

หนว่ยงาน 
แบ่งผู้ใช้เป็น ๓ ระดับ คือ 
– ระดับกรม (ศส.) เข้าถึงขอ้มูล บนัทึก/อนุมตัิได้ทั้งประเทศ 
– ระดับจงัหวัด เข้าถึงข้อมูล บันทกึ/อนุมตัิ ยนืยันข้อมูลได้ภายในจังหวัด 
– ระดับ อปท. บันทึกและยนืยันข้อมูลของหน่วยงาน 

LHR ระบบข้อมูลบุคลกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จัดเก็บข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคลากร ก.พ. ๗ระบบแผนอัตรากาลัง ๓ ปีระบบการบริหารงาน

บุคคลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แบ่งผู้ใช้เป็น ๓ ระดับ คือ 

– ระดับกรม (สน.บถ.) ให้คาปรึกษา และตอบปัญหาในการบันทึกข้อมูล 
– สถจ. ตรวจสอบข้อมูล 
– ระดับ อปท. บันทึกและยืนยันข้อมูลของหน่วยงาน 

e-Plan ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. 
 จัดเก็บข้อมูลการทาแผนของ อปท. เพื่อวิเคราะห์และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และสถานะ

ในการดาเนินโครงการของ อปท. 
แบ่งผู้ใช้งานเป็น ๓ ระดับคือ 

– ระดับกรม (กยผ.) ตรวจสอบข้อมูล ให้คาปรึกษา และตอบปัญหาในการ
บันทึกข้อมูล 

– คอลเซ็นเตอร์ประจาการอยู่ตาม สถ.จ. และส่วนกลางให้คาปรึกษา และตอบ
ปัญหาในการบันทึกข้อมูล 

– ระดับ อปท. บันทึก/แก้ไขข้อมูล มีผู้ใช้คือ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนการ
คลัง และส่วนโยธา 

Welfare ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
 จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อวางแผนการจัดสวัสดิการในเขตพ้ืนที่ อปท. 

และมีการบันทึกประวัติการเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบในกรณีเกิดปัญหาต่อข้อมูล 
แบ่งผู้ใช้งานเป็น ๓ ระดับคือ 



– ระดับกรม (สน.สส.) ตรวจสอบข้อมูล ให้คาปรึกษา และตอบปัญหาในการ
บันทึกข้อมูล 

– สถจ. สามารถตรวจสอบข้อมูล 
– ระดับ อปท. บันทึก/แก้ไขข้อมูล 
 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 กฎกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง 
1. วิธีประกาศเชิญชวน แยกออกเป็น 
 1.1 วิธีตลาดอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Market : e-Market) คือ การจัดหาพัสดุที่ มี
รายละเอียดคุณลักษณะไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบ  
e-Catalog  
 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) คือ  

- การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e-Market 

- เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่ประกาศและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงวันเสนอราคาให้ยกเลิก แล้วด าเนินการใหม่) 

- เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว 
 1.3 วิธีสอบราคา คือ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท มีเงื่อนไขคือ 
  - ให้กระท าได้เฉพาะกรณีสภาพพ้ืนที่มีข้อจ ากัดในการ e-Market หรือ e-Bidding  
  - หากการ e-Market หรือ e-Bidding แล้ว ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็นปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ 
  - ให้ชี้แจงเหตุผลจ าเป็นไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างและให้รายงานคณะกรรมการนโยบายฯ 
ทราบด้วย 
 
2. วิธีคัดเลือก 
เงื่อนไข 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่น หรือยื่นแล้วไม่ได้รับเลือก 
(ข) พัสดุมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ ซับซ้อน หรือใช้ผู้ประกอบการที่มีฝีมือ 
(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่คาดหมายไม่ได้ 



(ง) เป็นพัสดุที่มีข้อจ ากัดทางเทคนิค จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ 
(จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ต้องปกปิดเป็นความลับ 
(ช) งานจ้างซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความเสียหายถึงจะประมาณค่าซ่อมได้ 
(ซ) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 
เงื่อนไข 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแล้ว หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นหรือยื่นแล้ว
ไม่ได้รับเลือก 

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่วย ก่อสร้าง และมีวงเงินไม่เกินที่ก าหนด 
(ค) ซื้อจ้างจากผู้มีคุณสมบัติรายเดียว ผู้ประกอบการ ตัวแทนจ าหน่วยรายเดียวในไทย 
(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน เนื่องจากอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาต ิ
(จ) จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องกับที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน 
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ 
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.00 – 1๒.00 น. 

วิชา บทบาทอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น 
 

คือ “การกระจายความรับผิดชอบในการจัดบริการ สาธารณะจากรัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
โดยรัฐจะต้องให้ท้องถิ่นในเรื่อง 

1 อ านาจและหน้าที่จัดบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น 
2 เงินให้เพียงพอต่อหน้าที่ 
3 บุคลากรในการทางาน 
4 ความเป็นอิสระในการทางาน 

 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
คือ 

1. เทศบาล เมืองพัทยาและ อบต. มีอ านาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะ จ านวน 31 ประการ 
2. อบจ. มีอ านาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะ จานวน 29 ประการ 
3. กทม. มีอ านาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะตามเทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ อบจ. 

 
 



เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ 

 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 มีอ านาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูง 
หรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าลงมา ซึ่งกระท าทุจริตในภาครัฐ 

การทุจริตในภาครัฐ หมายถึง 
 กระท าการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยทุจริตต่อหน้าที่หมายถึง การกระท า
อย่างใดอย่าหนึ่งดังนี้ 

1. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชนท์ีม่ิ
ควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่ง
หรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  

3. การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น หรือ 

4. การกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

การประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน 
 
 
การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. กล่าวหาต่อพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
2. กล่าวหาโดยร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่อง

แล้วจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อด าเนินการต่อไปภายใน 30 วัน 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเรื่องที่กล่าวหาไว้เพ่ือด าเนินการ มี 2 ประการคือ 
1. เรื่องที่กล่าวหานั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และมีมูลพอทีจะไต่สวน

ข้อเท็จจริงต่อไปได้ 
2. เรื่องที่กล่าวหา ต้อง 

2.1 ไม่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว 
2.2 ไม่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐาน

ใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งคดี 



2.3 ไม่เป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับรับฟ้อง
หรือมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วโดยไม่มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็น
กรณีที่ศาลยังไม่วินิจฉัยเนื้อหาแห่งคดี หรือ 

2.4 ไม่เป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกกล่าวหาเกินกว่าห้าปี 
 
 

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.00 – 1๒.00 น. 

วิชา การจัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาแผนท้องถิ่น 
สิ่งที่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. โครงการเกี่ยวกับการถา่ยโอนภารกิจตามกรอบแผนการกระจายอ านาจ 
2. โครงการทีด่ าเนนิการตามอ านาจ หนา้ที่ ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3. โครงการทีด่ าเนนิการตามพระราชบัญญัต ิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 
4. โครงการทีเ่ปน็งบลงทุนและรายจ่ายเพื่อการลงทนุ 
5. โครงการทีเ่ปน็ค่าใช้จ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ ทีด่ิน และสิ่งก่อสร้าง 
6. โครงการทีเ่ปน็บรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
7. โครงการทีเ่ปน็ตามกฎหมาย ระเบียบ อื่นๆ ที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดของโครงการมคีวามสมบูรณ ์
1. ชื่อโครงการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
3. วัตถุประสงค ์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
6. วิธดี าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
8. งบประมาณด าเนนิการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
10. ผลลัพธ์หรอืรายละเอียดตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา การสรา้งนวัตกรรมท้องถิ่นด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ 

 
นวัตกรรม คือ 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เชน่ บริการ ผลติภัณฑ์ หรือกระบวนการ
ใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ที่มีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ตอ่ผู้อื่น 
เศรษฐกิจและสังคม 

The 4 Lenses of Innovation 
1. การท้าทายต่อความเชื่อดั้งเดิม 
2. การใช้ประโยชน์จากกระแสนิยม 
3. การต่อยอดประโยชน์ของทรัพยากร 
4. การต่อยอดประโยชน์ของทรัพยากร 

การท้าทายต่อความเชื่อด้ังเดิม 
 มีแนวคิดสวนกระแสกับผู้อื่น 
 การตั้งค าถามที่ไม่เคยมีใครถามมาก่อน 
 ท้าทายความเชื่อที่ยึดถือมานาน 

การใช้ประโยชน์จากกระแสนิยม 
 กระแสนิยมเกิดจากการร่วมกันหาสิ่งใหม่ 
 เกิดจากการรวมกันเพื่อให้ตาม Trend 
 หาโอกาสจากสถานการณ์และต่อยอดให้มีความโดดเด่นท าให้คนอื่นสนใจอยากท าตาม 

การต่อยอดประโยชน์ของทรัพยากร 
 การน าเอาทักษะความสามารถของตนเองและของผู้อื่นรวบตัวมาผสมผสานกันหรือน ามาใช้เพ่ือ

สร้างโอกาสใหม่ๆ 
 แนวทางการแก้ปัญหาที่โลกไม่เคยพบมาก่อน 
 Paint point To Touch point 
 ทัศนคติที่ตระหนักถึงความสามารถอันไร้ขอบเขตส าหรับการพัฒนา / การขยายตัวและการ

รวบรวมทรัพยากรต่างๆ  

การต่อยอดประโยชน์ของทรัพยากร 
 ความอยากรู้อยากเห็นในรอบตัวของเรา 
 เชื่อว่าเราสามารถท าให้โลกนี้กลายเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นได้ 
 เริ่มต้นจากการเป็นคนช่างสังเกต สู่สุดยอดนวัตกรรมขององค์กรหรือสุดยอดนวัตกรรมการ

บริการ 
  



ประเภทของ Innovation 
1. Product Innovation ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ 
2. Process Innovation กระบวนการที่ลดหรือใช้ทรัพยากรน้อยลง 
3. Service Innovation การให้บริการรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ 

 
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วิชา บริบทการเปลีย่นแปลงในสังคมไทย 

 
VUCA World  เป็นค าย่อของ ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความ
สลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity)  “VUCA World” เป็นค าที่ทางกองทัพ
สหรัฐอเมริกาใช้เรียกสถานการณ์ในสงครามที่อัฟริกา และอิรัก  ต่อมาน ามาใช้ในธุรกิจ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นความท้าทายของ
ผู้น าในองค์กรที่ต้องท าความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการเมืองเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

V- Volatility  คือ ความผันผวนสูง  การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาหรือท านายได้ หรือเป็นสถานการณ์เปลี่ยนฉับพลัน แบบ
ตั้งตัวไม่ทัน หรือรวดเร็วมาก  เช่น ซึ่งในปัจจุบันคือ Disruptive innovation นวัตกรรมที่พลิกผัน  อัตรา
การเปลี่ยนแปลงสูง (High rate of change) 

U-Uncertainty คือ สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง คาดการณ์ได้ยาก ขาดความชัดเจน ไม่สามารถหา
ข้อมูลที่ชัดเจน มายืนยันในแต่ละสถานการณ์ได้  ท าให้ยากต่อการตัดสินใจ เพราะโลกปัจจุบันมีความ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสูง  (Unclear about the present) 

C-Complexity คือ ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆเชิงระบบ  มีปัจจัยมากมายและซับซ้อนต่อการ
ตัดสินใจ  (Multiple key decision factors) 

A-Ambiguity คือ ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน  (Lack of 
clarity about meaning of an event) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองคก์ร 

 
ประเทศไทย 4.0 
 บริหารให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ระบบราชการต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือพลิกโฉมให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่

ไว้วางใจ รวมถึงเป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้จริง 

Citizen-Centric 
 การท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
 การท างานต้องตั้งค าถามเสมอว่าประชาชนได้อะไร 
 มุ่งแก้ไขและตอบสนองความต้องการประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอ 
 มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ 
 การใช้ระบบดิจิทัลที่ทันสมัยในการให้บริการของภาครัฐ 
 มีการให้บริการหลายช่องทางและตลอดเวลา ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 

Smart and High performance Government 
 มีการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 มีการประยุกต์ใช้ความรู้แบบข้ามสาขา เพื่อตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
 มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปลี่ยน ทรงคุณค่า และสนองตอบต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที 
 ปรับตัวเป็นองค์กรส านักงานสมัยใหม่ 
 สร้างราชการให้ผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 

 สานพลังระหว่างภาครัฐกับรัฐและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นกว่าการประสานงาน และ
การท างานร่วมกัน เป็นการท างานร่วมกันอย่างสอดประสาน 

 การคิดร่วมกัน ร่วมวางแผน แบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน รับผิดชอบและยอมรับความเสี่ยง
ร่วมกัน ระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
 

เวลา 16.00 – 19.00 น 
สอบ Post-test 

 
 
 



 
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม 

 
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด ที่
สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้น การที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ การ
สนับสนุน ความไว้วางใจ และความประทับใจจากผู้อื่นนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม
ให้ผู้อื่นเห็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง 

องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 
1. รูปลักษณ์ภายนอก เช่น รูปร่าง, การแต่งกาย, กิริยาท่าทาง 
2. ภูมิปัญญาดี คือ ต้องมีความเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์  
3. บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา (EQ) 
4. มารยาททางสังคม 

การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
1. การดูแลรูปร่าง 
2. การดูแลรักษาสุขภาพ 
3. การดูแลจัดแต่งทรงผมให้เหมาะกับตนเอง 
4. การแต่งหน้า 

 
การรับประทานอาหารแบบสากล เมื่อเข้าที่นั่งแล้วให้คลี่ผ้าเช็ดมือวางบนตัก ไม่ควรเริ่มรับประทาน
อาหารก่อนแขกผู้ใหญ่หรือเจ้าภาพ ใช้เครื่องใช้ในการรับประทานเฉพาะที่จัดไว้ให้เฉพาะคน ใช้ ช้อน
กลางตักอาหารจานกลาง ห้ามใช้ช้อนของตนตักจากจานกลาง การกินซุปให้หงายช้อนตักออกจากตัว
และรับประทานจากข้างช้อน อย่ากินปลายช้อน อย่าซดเสียงดัง ถ้าจะตะแคงถ้วยให้ตะแคงหงายออก
จากตัว อาหารเนื้อสัตว์ ให้ตัดแต่พอค าและกินโดยใช้ส้อมช่วย น้ าดื่มให้วางทางขวามือเสมอ ก่อนลุกจาก
เก้าอี้ให้ทบผ้าเช็ดปากวางไว้บนโต๊ะ  

การด่ืมน้ า ให้ดื่มที่ละสองอึกต่อครั้ง ไม่ควรใช้ปากเป่าเครื่องดื่มที่ร้อน ให้ใช้ช้อนคนเบาๆ และไม่ควรใช้
ช้อนคนชิมเครื่องดื่ม 

การเดินตามผู้ใหญ่ ให้เดินตามด้านหลัง ห่างกันประมาณ 1-2 ก้าว 

การถ่ายรูปกับผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เคารพ ควรอยู่ด้านซ้ายมือของท่านเสมอ  

การจัดที่น่ังต้อนรับแขก ให้แขกอยู่ฝั่งขวามือของประธานในพิธีหรือเจ้าภาพเสมอ  
 
 
 



 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ 

 

ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ (Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence) 
ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีจิตใจที่มั่นคง การมอง

โลกในแง่ดี รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ 
สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคนอื่น และรู้จักมารยาททางสังคม 
เป็นต้น ความฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ๓ ประการได้แก่ ๑. ความดี ๒. ความเก่ง     
๓. ความสุข 
 
ความฉลาดทางอารมณ์ = เข้าใจตนเอง + เข้าใจผู้อื่น + แก้ไขความขัดแย้งได้ 
เข้าใจตนเอง ---> เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการในชีวิตของตนเอง 
เข้าใจผู้อื่น ---> เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น และสามารถแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม 
แก้ไขความขัดแย้งได้ ---> เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสมทั้งปัญหา
ความเครียดในใจ หรือปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
ท าความรู้จักกับ 10 Q 

1. IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา 
2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
3. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางคุณธรรม 
4. AQ (Adversity Quotient) การฟันฝ่าอุปสรรคและการแก้ไขปัญหา 
5. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในด้านของความคิดสร้างสรรค์ 
6. PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น 
7. LQ (Leadership Quotient) ความสามารถในการเป็นผู้น า 
8. TQ (Team Quotient) ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
9. OQ (Organizational Quotient) ความสามารถในการท างานเป็นองค์กร 

     10. SQ (Social Quotient) ความฉลาดในด้านการเข้าสังคม 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วิชา ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน 

 

ท าไมต้องเรยีน ศิลปะการพูด 
1. รู้จักการสื่อสารดว้ยค าพูดทีถู่กตอ้ง 
2. เตรียมตวัเปน็ผู้น า 



3. ส่งเสริมประชาธปิไตย 
4. สร้างมนุษยสัมพันธ ์
5. พัฒนาบคุลิกภาพ 

5 พลังสร้างความส าเร็จ 
1. พลังแห่งความคดิ 
2. พลังแห่งการกระท า 
3. พลังแห่งมนุษยสัมพันธ ์
4. พลังแห่งบุคลกิภาพ 
5. พลังแห่งการพดู 

 
        

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วิชา การบริหารความขัดแย้ง 

 
ความขัดแย้ง คือ สภาพการณ์ที่ท าให้คนตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือตกลงหาข้อยุติอันเป็นที่
พอใจของทั้งสองฝ่ายได้  
ประเภทของความขัดแย้ง 

1. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล 
2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
3. ความขัดแย้งภายในกลุ่ม 
4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
5. ความขัดแย้งในองค์กร 
6. ความขัดแย้งระหว่างองค์กร 

สาเหตุของความขัดแย้ง 

 อุปสรรคของการสื่อสารหรือการสื่อข้อความ 

 แข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีจ ากัด 

 การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของงานไม่ชดัเจน 
วิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่เกี่ยวกับบุคคล 
 การบังคับ 
 การหลบหนี 
 การประนีประนอม 
 การปรองดอง 



 การแก้ไขปัญหาหรือการร่วมมือกัน 
ชนิดของการสื่อสาร แบ่งเป็น 3 ประเภท 

1. การสื่อสารข้อมูลทางเดียว เช่น กระกระจายเสียงวิทยุ  
2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน เช่น วิทยุสื่อสาร 
3. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน เช่น การคุยโทรศัพท์ 

 
 
 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนียบัตร 
 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
พิธีปิดการฝึกอบรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


