สรุปผลการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุน ที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ของ
นางศศิวิมล เกีย้ งกรม
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ

เทศบาลตําบลบานเปด
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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ภาพประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3
ภาพประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

4
ภาพประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

5
ภาพประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

6
ภาพประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7
ภาพประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

8
ภาพประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

9
ภาพประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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รายงานสรุปผลการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทัว่ ไป รุนที่ 80
ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน ๒๕๖2
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
............................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาํ บลบานเปด
ดวยขาพเจา นางศศิวิมล เกี้ยงกรม ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ สังกัดกอง
วิชาการและแผนงาน เขาศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 80 ระหวาง
วันที่ 3 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี เปนเวลารวมทั้งสิ้น 27
วัน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหลักสูตรดังกลาวจัด
โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
บัดนี้ ขา พเจ า ไดเ ขา รั บ การฝก อบรมหลักสู ตรดัง กลา วเรีย บรอยแลว จึ ง ขอรายงานสรุ ปผล
การฝกอบรมใหทราบ ดังนี้
1. การฝก อบรมดัง กล า วมีวัต ถุป ระสงคเพื่อ ใหผูเขา รับการฝก อบรมไดรับ ความรู ความเข า ใจ
เกี่ยวกับ
1.1 เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและการจัดการงานภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.2 มุงใหผูเขา อบรมสามารถนํา ความรู ความเขา ใจ ทั กษะประสบการณที่ไดรับ จากการ
ฝกอบรมไปถายทอด และประยุกตใชในการบริหารงานราชการ
1.3 ผูเขาอบรมไดใชโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ และประสบการณรวมกันอันจะเปน
ประโยชนในการประสานงานในโอกาสตอไป
2. เนื้อหาและหัวขอวิชาของหลักสูตรการฝกอบรม มีดังนี้
จากการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 80 ไดฝกการทํา งานอยูรวมกันกับ
ผูอื่น และการมีสวนรวมภายในกลุมกิจกรรม(ฝกความรับผิดชอบในการทํางาน ฝกหนาที่ที่ไดรับผิดชอบภายในกลุม
ฝกการเปนผูนํา ฝกการชวยเหลือกันในการทํางาน ฝกการทํางานอยางเปนระบบ ฝกความสามัคคีฯลฯ)
ไดมีการนําเสนอและอภิปราย เพื่อฝกทักษะการพูด การคิด การวิเคราะห การสรุป และ
ฝกภาวะการเปนผูนําสําหรับนักบริหาร
ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมกิจกรรม เพื่อวิเคราะหปญหาสําหรับ
นักบริหารและอื่นๆที่เกี่ยวของ
ไดมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรูและแลกประสบการณใหมๆ ที่คาดหวังวาจะ
สามารถนํามาประยุกตใชในหนวยงานหรืองานในหนาที่ของแตละบุคคลได
ทั้งนี้ ไดรับฟงการบรรยายตามตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุนที่
80 มีหัวขอบรรยายดังตอไปนี้
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วันอาทิตยที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ลงทะเบียน/รายงานตัว
เวลา ๑๖.๐๐ – 19.๐๐ น.
ปฐมนิเทศ/โครงการ
เวลา 20.00 – 21.๐๐ น.
กิจกรรมนักศึกษา
วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชา ภาวะผูนาํ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิชานี
- ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง คือ ความสามารถในการนํา ดังนั้น ผูนาํ
จะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสม่ําเสมอ
มากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนํา
เปนผูที่ไวใจไดวา จะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง
ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อให
เกิดประโยชนแกผูอื่นและเพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความ
เฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแน
ในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความ
จงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกับ
ผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจชวย
สรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วิชา การพัฒนาทีมงาน โดย อ.ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล
กิจกรรมประกอบการฝกอบรม “มนุษยสัมพันธ”
กิจกรรมประกอบการฝกอบรมเปนสวนหนึ่งขององคความรูที่ผูรวมกิจกรรมจะ
ไดรับ ดวยกระบวนการเทคนิคการเรียนการสอน “มนุษ ยสัมพันธ ” ที่เรียกว า
Learning by Activity หรือการเรียนรูดวยกระบวนการกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ใช
ในการฝกอบรมเปนกิจ กรรมที่สงเสริมดา นการมีสัมพัน ธภาพที่ดีกับผูอื่น และ
วิธีการสรางสัมพันธภาพระหวางตนเองและผูอื่น โดยเริ่มจากตนเอง ไปสูกลุม
ตั้งแต 2 คน ไปจนถึงกลุมคนหมูมากที่เปนสมาชิกรวมกิจกรรมทั้งหมด โดยมี
กิจกรรมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ดังตอไปนี้
กระบวนการ
กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมายความสําเร็จของ
ฝกอบรม
กิจกรรม
กระบวนการที่ 1 กิ จ กรรมปรบมื อ ตาม การควบคุมตนเองและฝก ฝกสมาธิ/บังคับตนเอง
สัญญาณ
การควบคุมตนเอง
รับผิดชอบความสําเร็จของ
กลุม
กระบวนการที่ 2 กิจกรรมทําตามคําสั่ง
การควบคุ ม ตนเองและ ฝกสมาธิ/กํากับกลามเนื้อ
บัง คับ การเคลื่อ นไหวของ ตนเองรับผิดชอบความสําเร็จ
ตนเอง
ของกลุม
กระบวนการที่ 3 กิจ กรรมการแทรกแซง เรี ย นรู เ รื่ อ งของการอยู กระบวนการความรวมมือและ
ด ว ยป จ จั ย ภายนอกที่ รวมกัน การดูแลกันภายใน การไววางใจภายในกลุม
ส ง ผลต อ ป จ จั ย ภายใน กลุม
ของกลุม
กระบวนการที่ 4 กิจกรรม“ลมเพ ลม ทักษะการสื่อสารดวยการ สามารถรับฟงคําสั่งและ
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กระบวนการ
ฝกอบรม
กระบวนการที่ 5

กระบวนการที่ 6

กระบวนการที่ 7

กระบวนการที่ 8

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายความสําเร็จของ
กิจกรรม
พัด”
ฟงและแปลความหมาย
ปฏิบัติตามไดดวยความ
ซื่อสัตย
กิจกรรม “นิ้วที่ไม
เรียนรูและเขาใจถึงความ ตระหนักถึงศักยภาพของ
เทากัน”
แตกตางระหวางบุคคลที่ บุคคลอื่น และเขาใจถึงวิธีการ
เปนธรรมชาติจริงของ
ที่จะปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวย
มนุษย
จิตเมตตา รูและเขาใจบทบาท
หนาที่ ของตนเองและผูอื่น
กิจกรรม “เปายิงฉุบ” 4 เรียนรูอารมณ ความรูสึก รับ รูค วามรู สึ กของการเปน ผู
ครั้ง
ของความตองการพื้นฐาน ชนะ ผู แ พ ที่ ถู ก กํ า กั บ ด ว ย
ของมนุษย เรื่อง ความ
ขอตกลงและติกาที่กําหนดไว
ตองการเองชนะ
รู จั ก การขอโอกาสจากผู อื่ น
เมื่ อ ได รั บ การร อ งขอ ด ว ย
ความเห็นใจและเปยมไปดวย
มิตรไมตรี
กิจกรรมเพิ่มจํานวน
รูจักเขาหาผูอื่น รูจัก
ทุกคนสามารถแบงปน
สมาชิก
ยอมรับผูอื่น รูจักปรับตัว ความสําเร็จรวมกันไดโดยไม
รวมกิจกรรมกับผูอื่น
รูสึกถึงความยากลําบากใน
การ “ให” และการมีคนอื่น
รวมกิจกรรม ยิ่มดีกวาการทํา
เพียงลําพังคนเดียว
พลังของกลุม
เรี ย นรู ค วามสํ า เร็ จ ด ว ย ความรับผิดชอบรวมกันเปน
พลังรวมเปนหนึ่งเดียว
หนึ่งเดียวตอความสําเร็จของ
กลุมและรูจักการรอคอยผูที่
ออนแอกวา รูจักการปรับตัว
พัฒนาใหตนเองไมเปนภาระ
ของกลุม
มนุษยสัมพันธ คือ กระบวนการติดตอสัมพัน ธร ะหว างบุ คคลในกระบวนการ
บริหารงาน เพื่อสรางความเขาใจและมิตรภาพที่ดีตอกัน ซึ่งสงผลตอเปาหมายที่
ตองการ และนําความพึงพอใจมาสูผูท่เี กี่ยวของ ทุกคนในองคกรนั้น
ลักษณะลูกนองที่พึงประสงค
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
3. มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางาน
4. มีศรัทธาและจริยธรรมในการทํางาน
5. มีระเบียบวินัยควบคุมตนเองไดดี
6. ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดเร็วและดี
ลักษณะหัวหนาที่พึงประสงค
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการบังคับบัญชา
มีทักษะติดตอการสื่อสารในเชิงบวก
สามารถสรางทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีความยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชา
มีความสามารถในการบริหารงาน

ลักษณะเพื่อนรวมงานที่พึงประสงค
1. มีความเขาใจถึงความแตกตางของมนุษย
2. มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน
3. ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีมไดอยางตอเนื่อง
5. มีทักษะในการประสานพลังรวมกับผูอื่นได
6. สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางเหมาะสม
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชา คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร โดย อ.พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ
จุลเกียรติ
- คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ คือ การใชหลักธรรมปฏิบัติในการ
บริหารงานทุกระดับ ตั้งแต ระดับปฏิบัติการ และผูบริหารระดับตน
ระดับกลาง หรือระดับสูง ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและ
บริหารที่ดี (Good Governance)
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ นั้น ประกอบดวยหลักธรรม ๔
ประการ คือ
๑. หลักการครองตน เปนผูมีบุคลิกภาพดี มีกัลยาณมิตร
๒. หลักการครองงาน ประกอบดวยหลักธรรมอิทธิบาทธรรม ไดแก ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา
๓. หลักการครองคน ใช สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ คือ ทาน รูจักใหปน
สิ่งของ ของตน แกผูอื่นที่ควรใหปน ปยวาจา รูจักเจรจาออนหวาน คือ กลาว
แตวาจาที่สุภาพออนโยน อัตถจริยา รูจักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น
สมานัตตตา เปนผูมีตนเสมอ คือ ไมถือตัวเยอหยิ่ง จองหอง อวดดี
๔. หลักธรรมาภิบาล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี
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เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิชา ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดย อ.ผศ.ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ
- Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกขาว พืชสวน พืชไร
เลี้ยงหมู เปด ไก นําผลผลิตไปขาย สรางรายไดและยังชีพ
Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเขามาชวย
เราผลิตเสื้อผา กระเปา เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเปนตน ประเทศ
เริ่มมีศักยภาพมากขึ้น
Thailand 3.0 (ซึ่งเปนยุคปจจุบัน ) เปนยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขาย
สงออกเหล็กกลา รถยนต กาซธรรมชาติ ปูนซีเมน เปนตน โดยใชเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ เพื่อเนนการสงออก
Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งกวาจะมาเปน Thailand 4.0 ก็ตอง
ผาน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมากอน โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํา
มาก ไดนอย” จึงตองการปรับเปลี่ยนเปน “ทํานอย ไดมาก” ก็จะตองเปลี่ยน
จากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวย

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชา มาตรฐานการบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดย อ.อวยชัย พัสดุรักษา
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มีทั้งหมด 7 ประการ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงตอง
ปฏิบัติ
1. บริหารภารกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
2. บริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใบเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
5. ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
6. อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
7. ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
ประโยชนที่ไดรับจากพระราชฎีกา
1. รัฐสามารถกําหนดนโยบายและเปาหมายชัดเจน
2. สวนราชการและขาราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เปนมาตรฐาน
มีความโปรงใส สามารถวัดผลการดําเนินงานได
3. ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบและมีสวนรวมใน
การบริหารสวนราชการ
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การบริหารใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
มุงใหประชาชนเปนศูนยกลางกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติงาน
2. ระเบียบการควบคุมภายใน
3. เปดเผยขอมูลงบประมาณรายจายประจําป
การบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
1. ใหจัดทําแผนพัฒนา
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
3. นําแผนพัฒนามาใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
4. ใหมีการจัดทําขอตกลง การปฏิบัติราชการกับผูบริหาร อปท.
5. สงเสริมการพัฒนาความรูในหนวยงานและมีการเรียนรูรวมกัน
การเปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

แผนพัฒนาทองถิ่น
งบประมาณรายจายประจําป
แผนการดําเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา สัญญาซื้อขายและสัญญาจาง

วิชา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม
โดย อ.ปวิช เฉลิมวัฒน
- 5 บริบทของการเปลี่ยนแปลง
1. บริบทดานสังคม การเขาสูส ังคมผูสูงอายุ ภาวการณเปนเมืองเพิ่มขึ้น
และมีการยายถิ่นสูง การแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนไป
อยางรวดเร็วและรุนแรง โลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษยมีความหลากหลายมาก
ขึ้น
2. บริบทดานสิ่งแวดลอม ภาคเกษตรกรรม การคุมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยสินทางปญญาและฐานทรัพยากร
พันธุกรรม
3. บริบทดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจสารสนเทศ
4. บริบทดานพฤติกรรมผูบริโภค
วิถีชีวิต/ความเปนอยู ความเปนเมืองจะขยายตัวอยางรวดเร็ว ดังนั้น
ที่อยูอาศัย สินคาและบริการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนเมือง
จะสงผลตอการผลิตและบริการ เชน การซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ การ
ซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ต การซื้ออาหารสําเร็จรูป ฟาสตฟูด เปนตน
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รสนิยมและคานิยม การแพรหลายของวัฒนธรรมที่หลากหลาย และ
เกิดการบริโภควัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ผูบริโภคเริ่มสนใจการดูแล
สุขภาพและความงาม อาทิ การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน และใหความสําคัญกับสินคาที่เปนมิตรกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
การโฆษณา วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการเปดรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สงผลใหผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารผานสื่อใหมๆ เพิ่มขึ้น อาทิ สื่อ
โฆษณา ผานอินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือ หรืออาจเปนการบริโภคหลาย
สื่อในเวลาเดียวกัน(multi-tasking)
5. บริบทดานการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงใน
ตลาดการเงินของโลก
ความไมสมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลกระทบตอคาเงินสกุลตาง ๆ
ในโลก
 การแกปญหาความไมสมดุลโดยใชนโยบายการเงินและ
การคาที่เขมงวดมากขึ้น จะเปนแรงกดดันตอนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยน การคา และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอื่น ๆ
 ประเทศในเอเชียจะตองดําเนินนโยบายแลกเปลี่ยนที่
ยืดหยุนมากขึ้น โดยปลอยใหคาเงินเปนไปตามกลไกตลาด
และปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศและความเชื่อมโยงดานการเงิน
ระหวางประเทศมีแนวโนมมากขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชา การพัฒนาบุคลิคภาพและพิธีการสมาคม
โดย อ.ดร.นริสานันนท แมนผดุง
- ไดรบั ความรูและทักษะในเรื่องการบุคลิกภาพการแตงกาย การควบคุมอารมณ
มารยาท และภูมิรูสติปญญา
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะทาทางซึ่งสามารถแสดงออกมาไดทั้งทางรางกาย จิตใจ
และความรูสึกนึกคิด ที่สะทอนออกมาใหผูอื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้น
การที่บุคคลจะไดรับการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไววางใจ และความ
ประทับใจจากผูอื่นนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมใหผูอื่นเห็น
เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลตอความรูสึกและอารมณของผูที่พบเห็นเปนอยางยิ่ง
องคประกอบของบุคลิกภาพ
1. รูปลักษณภายนอก เชน รูปราง, การแตงกาย, กิริยาทาทาง
2. ภูมิปญญาดี คือ ตองมีความเฉลียวฉลาด มีความคิดสรางสรรค
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3. บุคลิกภาพทางอารมณและจิตวิทยา (EQ)
4. มารยาททางสังคม
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
1. การดูแลรูปราง
2. การดูแลรักษาสุขภาพ
3. การดูแลจัดแตงทรงผมใหเหมาะกับตนเอง
4. การแตงหนา
การรับประทานอาหารแบบสากล เมื่อเขาที่นั่งแลวใหคลี่ผาเช็ดมือวางบนตัก ไม
ควรเริ่ มรั บ ประทานอาหารกอ นแขกผู ใ หญ ห รื อ เจ า ภาพ ใชเ ครื่ อ งใช ใ นการ
รับประทานเฉพาะที่จัดไวใหเฉพาะคน ใชชอนกลางตักอาหารจานกลาง หามใช
ช อ นของตนตั ก จากจานกลาง การกิ น ซุ ป ให ห งายช อ นตั ก ออกจากตั ว และ
รับประทานจากขางชอน อยากินปลายชอน อยาซดเสียงดัง ถาจะตะแคงถวยให
ตะแคงหงายออกจากตัว อาหารเนื้อสัตว ใหตัดแตพอคําและกินโดยใชสอมชวย
น้ําดื่มใหวางทางขวามือเสมอ กอนลุกจากเกาอี้ใหทบผาเช็ดปากวางไวบนโตะ
การดื่มน้ํา ใหดื่มที่ละสองอึกตอครั้ง ไมควรใชปากเปาเครื่องดื่มที่รอน ใหใชชอน
คนเบาๆ และไมควรใชชอนคนชิมเครื่องดื่ม
การเดินตามผูใหญ ใหเดินตามดานหลัง หางกันประมาณ 1-2 กาว
การถายรูปกับผูใหญหรือบุคคลที่เคารพ ควรอยูดานซายมือของทานเสมอ
การจัดที่น่งั ตอนรับแขก ใหแขกอยูฝงขวามือของประธานในพิธีหรือเจาภาพเสมอ
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา กลยุทธในการปฏิบัติงานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพ
โดย อ.บุญชวย แสงตะวัน
- หนังสือราชการมี ๖ ชนิด ไดแก หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ
ประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ และหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น
เปนหลักฐานในราชการ
ชั้นความลับ ไดแก ลับที่สุด ลับมาก และลับ
ชั้นความเร็ว ไดแก ดวนที่สุด (ปฏิบัติทันที) ดวนมาก (ปฏิบัติโดยเร็ว) และดวน
(ปฏิบัติเร็วกวาปกติ) ใชอักษรสีแดง
ขอสังเกตการเกษียนหนังสือ ไมจําเปนตองเริ่มที่ ทราบ ทุกครั้ง นอกจากเปน
เรื่องเพื่อทราบเทานั้น ผูบริหารบางคนเกษียนทุกครั้งวา ทราบ ชอบ มอบรอง
โดนมิไดคํานึงถึงจุดประสงคของเรื่อง ดังนั้นการเกษียนหนังสือจึงตองพิจารณาให
รอบคอบเสมอ
หลักการรางหนังสือราชการ คือ ใหเขียนเปนประโยคหรือวลี สุภาพเหมาะสม
และรักษาน้าํ ใจผูรับ สวนโครงสรางเนื้อหาของหนังสือราชการ ใชหลัก ใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร
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วันศุกรที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชา การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
โดย อ.พนิดาภรณ พงศสถาพร
- โดยที่ปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก การประกอบกิจการ
ของประชาชนจะตองขออนุญาตจากสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฏหมาย
ที่เกี่ยวของกับการอนุญาตบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวทาํ ใหเปนอุปสรรคตอ
ประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ
- ดังนั้นเพื่อใหมีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนย
รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียวเพื่อใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต
ซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนจึงตราพระราชบัญญัติขึ้น
เรียกวา พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.25588
- จัดทําคูมือประชาชน ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรบั คําขออนุญาตและ
เปนคูมือของประชาชนที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลในการติดตอ
ขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐวา มีกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา
ในการอนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่ตองใชประกอบในการขอ
อนุญาต เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา เทคนิคการจัดประชุมและสัมมนา
โดย อ.วาที่ รท.ดร.อริชัย เกตุจันทร
- สัมมนา หมายถึง การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น เพื่อหา
ขอสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือวา เปนเพียงขอเสนอแนะ
ผูที่เกี่ยวของจะนําไปปฏิบัติตามหรือไมก็ได สวนการจัดการประชุมหลายๆคน
มักบนวาเบื่อที่ตองจัดประชุม ยิ่งตองทํางานเปนทีมบริหารโครงการรวมกับผู
รวมทีมจากหลายๆฝาย ชวงระหวางประชุมมีแตคุยเถียงกันไปมา หลังออกจาก
หองประชุมมาก็ไมไดเรื่องไดราวอะไร ยิ่งในชวงงานภารกิจที่มากมาย งานที่
เรงดวน ทําใหเรารูสึกวา การจัดหรือเขาประชุมมักทําใหเราเสียเวลาในการ
ทํางาน อยางไรก็ตามถาเรากาวขึ้นสูระดับบริหาร ตองรับฟงปญหา ตัดสินใจ
กําหนดนโยบายขององคกร เราคงไมสามารถหลีกเลี่ยงการประชุม มีนัดตอง
ประชุมกับหลายๆ ฝายจนเต็มตารางเวลาการทํางาน จนกระทั่งงานประชุม
อาจกลายเปนงานหลักของผูบริหาร ดังนั้นเราจึงไมควรมองขามความสําคัญ
ของการประชุม ควรบริหารเวลาการประชุมใหดี ประเด็นจึงอยูที่วาทําอยางไร
เราถึงจะไดผลลัพธจากการประชุมนั้นไดอยางเต็มที่ ในฐานะหากเราตองเปน
ผูจัดการประชุม เมื่อดําเนินประชุมตามเทคนิค จะชวยใหเราเพิ่มศักยภาพผล
ของการประชุมใหคุมคากับเวลาที่ตองเสียไปและลดภาระงานของเราลงได
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เวลา 16.๐๐ – ๑9.๐๐ น.

วิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม
โดย อ.วาที่ รท.ดร.อริชัย เกตุจันทร

วันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชา แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย อ.บันลือศักดิ์ สุนทร
- หลัก ๔ G คือ Good คิดดี พูดดี ทําดี อยูในที่ที่ดี คบคนดี
Guide ผูรู บอกได สอนได พึ่งได ใจถึง เปนทั้งผูใหและผูรับ
Give ใหอยางเหมาะสม ใหความเคารพ ออนนอม จริงใจ
Guard ปกปอง คุมครององคกร ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา การปองกันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
โดย อ.นิพนธ คชกาญจน
- พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเล็งเห็นถึงความ
จําเปน จึงใหมีการฝกจัตอาสา 904 วปร ใหเปนผูนําที่ดี มีวินัย มีความ
เสียสละ ชวยเหลือสวนรวม รูจักหนาที่ และความรับผิดชอบ และใหมี
ทักษะในการปฏิบัติงานจิตอาสาประเภทตาง ๆ ได
- โครงการจิตอาสา เราทําความดี ดวยหัวใจ เกิดขึ้นจากน้ําพระราชหฤทัยอัน
เปยมลนดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงทุมเทพระ
วรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยคํานึงถึงความอยูดีมีสุขของ
ราษฎรเปนสําคัญ และทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และตอยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบรมราชชนกที่ไดทรง
พระราชทานไวเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาประเทศ โดยพระราชทาน
โครงการดังกลาว เพื่อสงเสริมใหพสกนิกรชาวไทยทุกคน มีความเสียสละ
และความสมัครสมานสามัคคี ในการสรางสรรคความดี เพื่อประโยชนแก
ประเทศชาติ และไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชื่อของจิต
อาสาเราทําความดี ดวยหัวใจและภาพการตูนฝพระหัตถจิตอาสาใหม เพื่อ
ทดแทนชื่อเดิม โดยใชชื่อวา “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ซึ่งลักษณะ
งานจิตอาสา แบงออกเปน 3 ประเภท
- ประเภทแรก คือ จิตอาสาพัฒนา ไดแก กิจกรรมจิตอาสาทีท่ ําเพื่อพัฒนา
พื้นที่ของแตละชุมชนใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมวาจะเปน
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน การอํานวยความสะดวก สรางความ
ปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวัน หรือการอนุรักษธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรม
เหลานี้ เปนกิจกรรมที่สามารถกระทําไดตลอดเวลา
- ประเภทตอมา คือ จิตอาสาเฉพาะกิจ ไดแก กิจกรรมจิตอาสาที่ถูกกําหนด
ขึ้น เพื่อปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสตาง ๆ เชน จิต
อาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จิต
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อาสาในงานอุนไอรัก คลายความหนาว จิตอาสาในงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เปนตน
- ประเภทสุดทาย คือ จิตอาสาภัยพิบัติ ไดแก กิจกรรมจิตอาสาที่ทําเพื่อเฝา
ระวัง เตรียมการรองรับภัยพิบัติ และแจงเตือนภัยใหแกประชาชน ทั้งภัยที่
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือภัยจากสาเหตุอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนใน
พื้นที่ โดยการเขาชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ เชน จิตอาสาในภารกิจการเขาชวยเหลือคนหา ทีม
หมูปาอะคาเดมี ที่ติดถ้ําหลวง จังหวัดเชียงราย
- ทุกวันนี้ เราจึงไดเห็นภาพของจิตอาสาสวมหมวกสีฟา ผูกผาพันคอสีเหลือง
พระราชทาน อยูทั่วผืนแผนดินไทย ซึ่งผาพันคอสีเหลืองเปนสีประจําพระชน
มวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ดานหลังผาพันคอมีตราพระปรมาภิไธยยอ
“ว.ป.ร.” หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวและหมวกจิต
อาสาสีฟา เปนสีประจําพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ซึ่งหนาหมวกมีภาพวาดฝ
พระหัตถ เราทําความดี ดวยหัวใจ
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๐๐ น.
วิชา การจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย อ.พงษศักดิ์ กวีนันทชัย
ระเบียบที่เกี่ยวของ
 พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว า ดว ยการจั ด ซื้อ จั ด จ า งและการบริ หารพั ส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 กฎกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
วิธีการจัดซื้อหรือจาง
1. วิธีประกาศเชิญชวนแยกออกเปน
1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) คือ การจัดหา
พั ส ดุ ที่ มี ร ายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะไม ซั บ ซ อ นเป น สิ น ค า หรื อ บริ ก ารทั่ ว ไป มี
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ไ ด กํ า ห น ด ไ ว ใ น ร ะ บ บ
e-Catalog
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding) คือ
- การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวา 500,000 บาท และเปนสินคาหรือ
บริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบ e-Market
- เจาหนา ที่พัสดุเผยแพรประกาศและเอกสารไมนอยกวา 3 วั นทําการ (หาก
ตองการเปลี่ยนแปลงวันเสนอราคาใหยกเลิก แลวดําเนินการใหม)
- เสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว
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1.3 วิธีสอบราคา คือการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวา 500,000 บาท
แตไมเกิน 5,000,000 บาท มีเงื่อนไขคือ
- ใหกระทํา ไดเ ฉพาะกรณีสภาพพื้นที่มี ขอจํา กัด ในการ e-Market หรือ eBidding
- หากการ e-Market หรือ e-Bidding แลว กอใหเกิดความลาชาหรือเปนปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ
- ให ชี้ แจ งเหตุ ผลจํ าเป นไว ใ นรายงาน ขอซื้ อ ขอจ างและให รายงา น
คณะกรรมการนโยบายฯ ทราบดวย
2. วิธีคัดเลือก
เงื่อนไข
(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว ไมมีผูยื่น หรือยื่นแลวไมไดรับเลือก
(ข) พัสดุมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษ ซับซอน หรือใชผูประกอบการที่มีฝมือ
(ค) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นเนื่องจากเหตุการณที่คาดหมายไมได
(ง) เปนพัสดุที่มีขอจํากัดทางเทคนิค จําเปนตองระบุยี่หอ
(จ) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ
(ฉ) เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ ตองปกปดเปนความลับ
(ช) งานจางซอมที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความเสียหายถึงจะประมาณคา
ซอมได
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
เงื่อนไข
(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแลว หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แต
ไมมีผูยื่นหรือยื่นแลวไมไดรับเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจา งพัสดุที่มีการผลิต จําหนวย กอสราง และมีวงเงิน ไมเกินที่
กําหนด
(ค) ซื้อจางจากผูมีคุณสมบัติรายเดียว ผูประกอบการ ตัวแทนจําหนวยรายเดียว
ในไทย
(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉิน เนื่องจากอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ
(จ) จัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องกับที่ไดจัดซื้อจัดจางไว
กอน
(ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ
(ช) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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เวลา 16.๐๐ – ๑9.๐๐ น.

วิชา การปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทาง
ละเมิด โดย อ.อนุพันธ พานิช
- กฎหมายเปนกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานที่สังคมอาศัยอํานาจมหาชนกําหนดขึ้น
เพื่อใชควบคุมพฤติกรรมของมนุษย
กฎหมายกําหนดพฤติกรรมไว 3 ลักษณะ
1. กฎหมายบังคับใหมนุษยตองทําการอยางหนึ่งอยางใด เชน บิดามารดามี
หนาที่ตองอุปการะบุตรผูเยาวและใหการศึกษาตามสมควร
2. กฎหมายบังคับหามมิใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เชน กฎหมายอาญา
3. กฎหมายอนุญาตใหมนุษยใหทําหรืออนุญาตไมใหตองทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด
สวนประกอบของกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร
1 รูปแบบของกฎหมายพรบ. พรฏ. ฯลฯ
2 เนื้อหาของกฎหมายฉบับนั้นๆ
กฎหมายเอกชน = เปนกฎหมายวาดวยความสัมพันธระหวางเอกชน + เอกชน
อยางเทาเทียมกัน
กฎหมายมหาชน = เปนกฎหมายวาดวยความสัมพันธระหวางรัฐ + เอกชนโดยรัฐ
มีฐานะเหนือกวาเอกชน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๔๓๙
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
การกระทําที่เปนการละเมิด
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) มาตรา 420 บัญญัติไววา “ผูใดจง
ใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ใหเขาเสียหายจนถึงแก
ชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิ์อยางหนึ่งอยาง
ใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
ประเภทความรับผิดของรัฐ
1. ความรับผิดตามสัญญา
2. ความรับผิดทางละเมิด
3. ความรับผิดทางอื่น เชน ทางวินัย ทางอาญา
องคประกอบของการกระทําละเมิด
1. มีความเสียหายเกิดขึ้น และการกระทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
2. เปนการกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐ
3. การกระทําของเจาหนาที่จะตองอยูในขณะปฏิบัติหนาที่
4. เจาหนาที่ของรัฐจะตองรับผิด กรณีจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ความรับผิดทางการละเมิดของเจาหนาที่
1. ตอบุคคลภายนอก
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2. ตอหนวยงานของรัฐ
การกระทําโดยจงใจ
เปนการกระทําโดยรูสํานึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทําของตน ถารูวา
การกระทํา นั้นจะเกิดผลเสียหายแกเขาแลว ถือวาเปนการกระทําโดยจงใจ สวน
จะเสียหายมากหรือนอยเพียงใดไมสําคัญ
การกระทําโดยประมาทเลินเลอ
การกระทํา โดยไมจ งใจ แตผูกระทํ า ไดกระทํ า โดยขาดความระมั ดระวั ง ตาม
สมควร
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน ๒๕๖2
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ภาคเชา ศึกษาดูงานการจัดการตลาดสินคา OTOP แหลงผลิตมีดของประเทศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอนุรักษและรักษาอัตลักษณทองถิ่น หมูบานทํามีดอรัญญิก
หมูบานโอทอปเพื่อการทองเที่ยว The conservation and preserving local
identities..OTOP Village Champion (OVC).
การอนุรักษและรักษาอัตลักษณทองถิ่น
1. ดานตํานาน (ที่มาของภูมิปญญา)
ดําเนินการการศึกษาภูมิปญญาจากผูรูที่สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู เพื่อบันทึกคําบอก
เลาเปนหลักฐานและคนควาหาหลักฐานประกอบคําบอกเลาเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมที่ถูกตอง เชน
1.1 การบันทึกและเผยแพรประวัติศาสตรชาติพันธุของชาวบานทํามีดอรัญญิก มี
การประชุมเพื่อปรับขอมูลและทําความเขาใจเรื่องที่มาใหตรงกันเพื่อการสื่อสาร
เผยแพรไปในแนวทางเดียวกัน
1.2 จัดสรางพิพิธภัณฑหัตถกรรมมีดอรัญญิก เพื่อเปนแหลงเก็บขอมูลหลักฐาน
ประวัติศาสตร บุคคล เครื่องมือ/อุปกรณ องคความรู และสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพร ที่ถูกตอง ทันสมัย สามารถเขาถึงไดงา ย
1.3 จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักรูคา ของประวัติศาสตร ภูมิปญญา สราง
ความสามัคคีรวมมือกันในหมูบาน และเผยแพรภูมิปญญา เชน การจัดงาน “เปด
ตํานานมีดอรัญญิก”ตั้งแตป พ.ศ.2551 และจัดสืบทอดตอกันมาเปนประจําทุก
ป
1.4 บันทึกภูมิปญญาที่เกิดจากวิถีชีวิตการดํารงชีวิตในอดีตของชุมชนที่ใกลจะ
สูญหายพรอมบันทึกเปนหลักฐาน โดยการจําลองจัดกิจกรรมและบันทึกหลักฐาน
เชน
1.4.1 ประเพณีการทําทั่งทําคอน ซึ่งในอดีตชาวบานอรัญญิกจะรวมมือกันทําแล
ซอมแซมเครื่องมือใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานได กอนวันที่จะนําเครื่องมือ
ทั้งหมดเขาพิธีไหวครูเตา
1.4.2 การประกอบพิธีไหวครูบูชาเตา เริ่มจากประวัติความเปนมา เหตุผล
สนับสนุนในการประกอบพิธี ขั้นตอนวิธีการ ขาวของเครื่องใช ฯลฯ และการ
แสดงความเปนอัตลักษณของชุมชน (วีดีทัศนแนบทาย 2)
1.4.3 การทํามีดแบบโบราณ เปนการบันทึกวิธีการทํามีดซึง่ มีขั้นตอนวิธีการ
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ซับซอนตองใชความรูความชํานาญสูง โดยจําลองจากวิธีดั้งเดิม เชนการใช
เครื่องมือ แรงงาน วิธีการ และแสดงคุณภาพของมีดที่ได (วีดีทัศนแนบทาย 3)
1.4.4 บันทึกประวัติความเปนมาของชาวอรัญญิก ตั้งแตตํานานประวัติศาสตร
ชาติพันธุ ที่มาของชื่อบานอรัญญิก และการบอกเลาเรืองราวในอดีต รวมถึงการ
พัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรมตางๆ จนถึงปจจุบัน
2. ดานการสืบสาน
2.1 สรางจิตสํานึก ตระหนัก รูคา ของคนในชุมชน โดยการประชาสัมพันธ การ
จัดกิจกรรมที่ไดกระทํารวมกัน และถายทอดสูคนรุนตอไป โดยรักษาอัตลักษณ
รูปแบบ และภูมิปญญา ใหไดมากที่สุด เชน
2.1.1 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการหัตถกรรมอรัญญิกในสถานศึกษา
(โรงเรียนทาชางวิทยาคม) ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมที่ตั้งอยูในพื้นที่
2.1.2 จัดชุดการแสดงที่ส่อื ถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญา คือการแสดงรําตีมีด เพื่อ
ใชแสดงในโอกาสตางๆ เชน การตอนรับผูมาเยือน เปนตน
2.2 การสงเสริมการมีสวนรวม ดําเนินโครงการผลิตมีดคุณภาพ โดยรับสมัคร
ประชาชนทั่วไปที่สนใจการทํามีดตามกระบวนการที่ยังรักษาวิธีดั้งเดิม เชน
กําหนดวัสดุที่ใช ขั้นตอนในการทํามีดที่ตองทํา เชน การซ้ํา การไห ซึ่งพิสูจนได
ในทางวิทยาศาสตรวา ทําใหมีดอรัญญิกมีคุณภาพสูง โดยคณะทํางานหมูบานจะ
กําหนดราคาตอบแทนใหอยางเหมาะสม (สูงกวาราคาตลาด) และเปนผู
ดําเนินงานดานการตลาดเปนสินคาคุณภาพของชุมชน เพื่อเปนทางเลือกของ
ผูบริโภค
3. ดานการสรางคุณคา
3.1 การพัฒนาตอยอดภูมิปญญา ปจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑอรัญญิกไมใชเปน
หมูบานที่ผลิตมีดใชสอยเพียงอยางเดียว ไดมีการพัฒนาสินคาที่หลากหลายที่เปน
การตอยอดภูมิปญญา เริ่มตั้งแตการใชวัตถุดิบ การพัฒนารูปแบบสินคา และการ
นําไปใชประโยชน เชน
3.1.1 การผลิตเครื่องใชบนโตะอาหาร วัตถุดิบสวนใหญทําจากสแตนเลส มีการ
พัฒนารูปแบบสินคา ทั้งการออกแบบ บรรจุภัณฑ จนเปนที่ยอมรับ สรางมูลคา
การตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ประมาณ 500 ลานบาท/ป
3.1.2 การผลิตของฝาก ของที่ระลึก เชน มีดจิ๋ว พวงกุญแจ มีดชุดขนาดเล็ก ที่มี
ราคาไมสูงนัก แตแสดงถึงความเปนอรัญญิก ดูมีคุณคาเหมาะสําหรับเปนของฝาก
ของที่ระลึก
3.2 การสรางมูลคา
3.2.1 การผลิตมีดสวยงาม เครื่องมือเครื่องใชในอดีต อาวุธโบราณ ของที่ระลึก
เชนมีดตัดหวายลูกนิมิต มีดดาบ ที่ประดับตกแตงดวยหอยมุกน้ําจืด การสลัก
เขียนลายบนตัวมีด ดามมีด ฝกมีด ผลิตภัณฑประดับตกแตงบาน มีดมงคล ฯลฯ
ซึ่งเปนงานฝมือที่ไมมีใครเหมือน ชางผูผลิตไดรับคาตอบแทนสูง สินคาจําหนาย
ไดในราคาสูง และยังเปนที่นิยมของตลาดในกลุมคนชั้นสูง
3.2.2 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเปนสินคา
OTOP เพื่อโอกาสดานการตลาด และรับการสนับสนุนทางวิชาการดานการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ ซึ่งมีผูผลิตสินคาที่ไดรับการคัดสรรอยู
ในระดับ 3-5 ดาว จํานวน 8 ราย
3.2.3 ปรับปรุงหมูบานใหเปนหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว เพื่อเผยแพร
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ชื่อเสียงความเปนอรัญญิก ทั้งดานประวัติศาสตร ความเปนอัตลักษณ ภูมิปญญา
และวัฒนธรรม รวมถึงการขยายโอกาสดานการตลาดคาปลีกของประชาชนใน
ชุมชน เพื่อสรางอาชีพ สรางรายได เปนปจจัยใหผลิตภัณฑอรัญญิกยังคงอยูได
อยางยั่งยืนหมูบานทํามีดอรัญญิก มีประวัติศาสตรและภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณ
ของตัวเองมาชานาน และทั้งหมดฝงรากลึกลงในจิตใจของชาวอรัญญิกทุกคนจน
ไมอาจแยกออกจากกันได ชาวอรัญญิกทุกคน ยังสามารถรักษาความเปน
เอกลักษณของตนเองอยางเหนียวแนน เห็นไดจากแมจะเลิกหรือหยุดทํามีดไป
แลว หลายครอบครัวก็ยังเก็บรักษาเครื่องมือที่เคยใช ตลอดจนถึงการประกอบพิธี
ไหวครูบูชาเตาเหมือนปกติประจําทุกป การทํานุบํารุงศาสนสถาน เชน วัด หรือ
สิ่งกอสรางทางพุทธศาสนา และไดถายทอดซึมซับไปสูคนรุนใหมใหเห็นคุณคา
แหงภูมิปญญา โดยการนําหลักสูตรการทํามีดไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในทองถิ่น รวมถึงการแสดงตางๆ เชนการรําประกอบการแสดงตีมีด
เปนตน
เกือบ 200 ป ที่ชาวบานทํามีดอรัญญิก ไดสืบทอดภูมิปญญาและมรดกทาง
วัฒนธรรม จนปรากฏสูสายตาของคนทั่วไป ดวยความรวมมือรวมใจของชาวบาน
อรัญญิกทุกคน พรอมแลวที่จะประกาศตัวใหทุกคนไดเขามาสัมผัส ถึงภูมิปญญา
และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา ดวยความภาคภูมิใจ
ภาคบาย ศึกษาดูงานการจัดการและเทคนิคที่ทันสมัยและประสบความสําเร็จ
ณ บริษัทอิชิตัน กรุปจํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตันแลนด ดินแดนแหงความสมดุล
ดินแดนแหงความสมดุล ศูนยการเรียนรู แ หงใหม ในรูป แบบแกลเลอรี่
สรา งสรรคปลูกฝงแนวคิดใหคนรุนใหมไ ดเรียนรู การใชชี วิตอยา งสมดุ ล เพื่อ
ความสุข อยางยั่ งยืน โดยเดรมิตพื้ นที่กวา 2,000 ตร.ม. ใหเปนเสน ทาง
บอกเลา เรื่องราวความเปน มาของ อิชิ ตัน และกระตุน จิ ตสํา นึกระหวา งวิ ธี
ดํา เนินธุร กิจกับวิถีการใชชีวิตอยา งเปน มิตรกับธรรมชาติ
ตันแลนด ดินแดนแแหงความสมดุล แบงออกเปน 3 โซนหลักดังนี้
1. T OF LIFE
2.เรียนรูแ บบอิชิตัน
3. TANLAND’S SECRET
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ตันเรื่องเลาผา นทุง ชา อธิบ ายการเกิดของชาวบนโลกกวา 5000 ป
จากนั้ นไปสั มผัส วั ฒนธรรมเครื่องดื่ม ของไทย นอนตื่ นตัวเรื่ องอาหาร
สุข ภาพ จนถึง การเกิด ของรานอาหารญี่ปุ นโดย คุ ณตั น ภาสกรนที
จุดเริ่มต นเทรนดอาหารสุขภาพในเมื องไทย และยั งเปนที่ม าของเครื่องดื่ม
“ชาเขีย ว” ในประเทศไทย เกิด เปน วิ วัฒนาการเทคโนโลยีการผลิ ตชา
พร อมดื่ม จากถุงพลาสติกหลังครัว กลายเปน “ระบบพาสเจอรไรส ”
พัฒ นาตอ มาเปนระบบบรรจุรอนเพื่อยื ด อายุช า จนมาถึง กระแสเลือก
เครื่องดื่มเพื่อสุข ภาพ จากธรรมชาติอยางแทจ ริง ใน “ระบบบรรจุเ ย็ น
ปลอดเชื้อ”แลนด – โซน T OF LIFE
เมื่อเราใชชีวิตในสิ่งแวดลอ มที่ เต็มไปดว ยสารเคมีกวา 15,000 ชนิด
รา งกายจึ งเปนแหลงสะสมสารพิษ รูอย างนี้แลว ควรรี บ หาทางลดปริมาณการ
สะสมสารเคมี ในรา งกาย กอนที่เซลลตา ง ๆ จะเปลี่ ยนแปลงจนเปน มนุษ ย
กลายพันธุ อาหารและเครื่อ งดื่ม organic คือคํา ตอบที่ดีที่สุด ไมเพี ยงแค
รา งกาย แตการเกษตรออแกนิค ของอิชิ ตันเปลี่ยนแปลงชาวบา นกวา
10,000 ครอบครัว บนดอยตุง ที่เคยเปน แหลงผลิตยาเสพติดหลั กของโลก
และเกี่ยวข องกับการคา ประเวณี ใหกลายเปน เกษตรกรปลูกชาที่ สรา งรายได
ใหครอบครัวไดอยา งมั่นคง
ตันแลนด – โซนเรียนรูแบบอิชิตัน
หลังเหตุการณน้ํา ทว มป 2554 เราใชหายนะครั้งนั้นมาเป น เพื่อน “ชื่อ
บทเรียน” ที่มาของโซนเรียนรูแบบอิชิตัน ใหเราอยูรว มกับธรรมชาติอยา ง
สมดุล เริ่มจากปรับ ความคิดให คนรุนใหมรว มพั ฒนาและดูแ ลเอาใจใส กับ
สังคมอยางยั่งยืนเรียนรูประโยชนแ ละคุณคา ของน้ํารู เท าทั นบรรจุภัณฑและ
กระบวนการผลิต การซื้อ และใชอยางฉลาด ตระหนักเรื่องการกําจัดขยะ ซึ่ง
ไมใชเรื่องงา ยแตเราทําไดถาชวยกัน เราสามารถเปลี่ยนขยะใหเป น เงิน และ
จํา ฝงหัว จํา ใหมั่น “วาชวยกันรักษาโรคนี้ ดว ยมือคุณ ”
ตันแลนด – โซน TANLAND’S SECRET
โลกของเรามี “ความลับ ” มากมายถูกซอนอยูหลายความลับ คือ “ความรูล้ํา
คา ” ที่ร อใครคนหนึ่งหาใหพ บแลวตอ ยอดกลายเป น สิ นทรัพยมูล คามหาศาล
ตันแลนดจึงชวนใหคุณรว มกันคนหา 10 ความลั บ ที่ซอ นอยูในตัน แลนด
secret ลองดูซิวา เมื่อหายจนครบแลว เราเรียนรู อะไรจาก ความลับ และ
ความรู เหลา นั้นบ าง
แนวคิด Greenovation ของอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่
ยังรวมถึงการออกแบบโครงสรางอาคารที่นาํ แสงสวางธรรมชาติมาใชมากที่สุดลด
การใชไฟฟาไดถึง 20-50% น้ําใชแลวจากการผลิต นํามาบําบัดแลวกลับไป
หมุนเวียนเปนพลังงานอีกครั้ง ผนังโรงงานเปนวัสดุควบคุมอุณหภูมิปองกันความ
รอน ลดการใชเครื่องปรับอากาศ อุปกรณสํานักงานสวนหนึ่งอาทิ โตะทํางาน
ผลิตมาจากวัสดุรไี ซเคิล เชน อีโค บอรด รีไซเคิลพลาสติคดวย
คํามั่นสัญญาของคุณตัน ภาสกรนที ผูกอตั้งบริษัท อิชิตันกรุป จํากัด ในการทํา
ธุรกิจเพื่อภารกิจที่จะสงมอบโอกาสใหกับคนรุนตอไป เงินปนผลสวนตัวของคุณ
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ตันและคุณอิง ภาสกรนที จํานวน 50% จากผลกําไรของบริษัทฯ จะมอบใหกับ
มูลนิธิตันปนและตั้งแต พศ. 2562 เปนตนไปจะมอบเงินปนผลไมต่ํากวา 90%
เพื่อเขามูลนิธิตันปน เพื่อใชเปนประโยชนสาํ หรับการศึกษาและสิ่งแวดลอม
ดังนั้นทุกขวดของอิชิตัน ออรแกนิค กรีนที และดับเบิ้ล ดริ๊งค ในมือคุณ คือการมี
สวนรวมในการสรางโอกาสทางการศึกษา และรักษาธรรมชาติของเราใหดียิ่งขึ้น
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ภาคเชา ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสงเสริมและพัฒนา
ชุ มชนและเมือ งนา อยู ข อง อปท. ณ เทศบาลตํ า บลทา วอู ท อง อํ า เภออู ท อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
รับฟงขอมูลประวัติศาสตร โบราณคดีสมัยทวารวดีที่เมืองโบราณอูทอง, การ
พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วผ า นกระบวนการมี ส ว นร ว มแก ทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ การ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน, ทําความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติงานของ อพท.7 เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการตางๆ, เลาถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เชน การย ายศูน ยราชการระดับอํ าเภออูทอง
จากบริเวณหัวแหวนคูเมืองโบราณอูทอง ยายไปอยูศูนยราชการระดับอําเภอแหง
ใหม ซึ่งอยูใกลกับพระแกะสลักปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ โดยบริเวณหัวแหวนคูเมือง
ชั้นในเมืองโบราณอูทองจะปรับภูมิทัศนเป นแหลงทองเที่ยวทางน้ํา การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นเมืองโบราณอูทองที่ใชกับสถานศึกษา การพัฒนาชุมชนตนแบบ
การทองเที่ยวที่บานโคก บานดงเย็น บานหนองเสือและบานเขาพระ
ภาคบาย เดินทางกลับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
วันศุกรที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๐๐ น.
วิชา การบริหารงานบุคคลทองถิ่นและทิศทางความกาวหนา
โดย อ.จิรพัฒน นอยเพ็ง
การกําหนดตํา แหนง พนักงานสวนทองถิ่น จําแนกกลุมประเภทได 4 ประเภท
ไดแก
1) ประเภททั่วไป คือ ตําแหนงสําหรับผูป ฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ งาน
ปฏิบัติการ ของหนวยงานตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งบรรจุจากผูจบ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
2) ประเภทวิชาการ คือ ตํา แหนงที่จําเปนตองใชผูสํา เร็ จปริญ ญาทางวิชาการ
ตามที่ ก.ถ. กําหนดใหปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น
3) ประเภทอํานวยการทองถิ่น คือ ตํา แหน งหัวหนาหน วยงานระดับฝา ย กอง
สํานัก หรือตําแหนงอื่นที่มีระดับเทียบเทาตามที่ ก.ถ. กําหนด
4) ประเภทบริหารจัดการทองถิ่น คือ ตําแหนงปลัดและรองปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. หรือตําแหนงอื่นที่มีระดับเทียบเทา
ตามที่ ก.ถ. กําหนดการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภท
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11. ตําแหนงประเภทวิชาการ

2. ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
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การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงอํานวยการทองถิ่น (เชน ผูอํานวยการกอง
นวยการกอง/สํานัก)
เลื่ อ นไปประเภทบริ ห ารท อ งถิ่ น ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ดํ า เนิ น การที่
คณะกรรมการกลางข า ราชการหรื อพนัก งานสว นทองถิ่ น กํา หนดใหม ดัง รู ป
ตอไปนี้

วันเสารที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนั
กรรม นทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา หลักการและวิธีปฏิบัติงานรัฐพิธี
โดย อ.สั
อ ญญา เจริญพร
- การขอพระราชทานเพลิงศพ หรือดินฝงศพ ใหเตรียมดังนี้
เอกสาร ๑) สําเนาใบมรณะบัตร ๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๓) สําเนา
ทะเบียนบานผูขอ โดยบุตรสามารถทําหนังสือขอไดโดยตรงเลยไม
โดยตรงเลยไมจาํ เปนตอง
เปนหนังสือราชการ วันศุกรจะไมพระราชทานเพลิง เชน จะขอพระราชทานเพลิง
ศพให............วัด.....วัน.....ที่........เวลา...........สถานที่............
.......... ((ตาย ๑ วันสามารถ
ทําหนังสือไดเลย)
ลย
การสงจดหมายไปสํานักพระราชวัง ที่ สนามเสือปาลานพระบรมรูปทรงมา ถา
เดินทางไปเองภายใน ๒๐ นาทีจะไดรับหีบพระเพลิง/ดิดินฝงศพทันที โดย
รับหนาโตะหมู (หนาพระฉายาลักษณ) โดยใหนําไปเก็บไวในที่ๆ เหมาะสม รถที่
เชิญหีบพระเพลิงตองเปนรถตูหรือรถเกงเทานั้น คนที่มายืนรอรับตองเปน
หรือผูใหความเคารพนับถือ ทุกคนจะยืนขึ้นตอนที่ประธานจุดไฟพระราชทาน
แลววางจะมีสัญญาณใหทุกคนยืนขึ้นเคารพ สวนผูเชิญหีบเพลิงตองเปน
ขาราชการเทานั้น
พระราชพิธี หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรด
เกลา กําหนดไวเปนประจําตามราชประเพณี สวนรัฐพิธี หมายถึง งานที่รัฐบาล
กราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาใหทรงรับไวเปนงานรัฐพิธี
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เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา การจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย
โดย อ.พิสิษฐ วงศเทียรธนา
- ไดทราบที่มา โครงสราง ภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ไดทราบถึงลักษณะของภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ ที่ฝายพลเรือนมีหนาที่เขา
โตตอบสถานการณ
- ไดทราบถึงบทบาทและหนาที่ของผูที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดการสา
ธารณภัย และการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ
- การประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในการทํางานรวมกับ ปภ. ตาม
นโยบายภาครัฐที่สาํ คัญ โดยเฉพาะ การลดความเสี่ยง + CBDRM
- การแลกเปลี่ยนประสบการณและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัย
รวมกัน
- ภัยพิบัติ DISASTER
สภาวะที่ระบบการทํางานของชุมชนหรือสังคมไดรับการกระทบกระเทือน
อยางรุนแรง เปนสาเหตุใหเกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมที่เกินกําลังความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบ
จะจัดการไดโดยใชทรัพยากรของตนเองที่มีอยู
- สาธารณภัย หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรค
ระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวนา้ํ การระบาดของ
ศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิต รางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน
หรือของรัฐ และใหความหมายรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอ
วินาศกรรมดวย

วันจันทรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา รัฐบาลดิจิทัล
โดย อ.อําพร สวัสดิยากร
รัฐบาลดิจิทัล คือ การยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณา
การระหวางหนวยงาน มีการทํางานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง
วิสัยทัศนรัฐบาลดิจิทัล
 Government Integrationการบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งการ
เชื่อมโยงขอมูลและการเนินการ เพื่อสามารถเห็นขอมูลประชาชนเปนภาพ
เดียวที่สมบูรณ
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 Smart Operationsการนําเทคโนโลยีและอุปกรณมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่มีการใชดิจิทัลที่เหมาะสม
 Citizen Centric Servicesการยกระดับงานบริการภาครัฐใหตรงกับความ
ตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยภาครัฐตองรักษา
สมดุลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสนิ ขอมูลของประชาชน และการอํานวย
ความสะดวกผูใชบริการ
 Driven Transformationการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองคกรในดาน
ขั้นตอนการทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ
1.
2.
3.
4.
5.
เวลา ๐3.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

ระดับการพัฒนาสูรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ
E-Government : การใหบริการเฉพาะดานหรือบางสวน ผานเว็บไซตของ
หนวยงาน
Open Government : เพิ่มการใชประโยชนจากเทคโนโลยี เผยแพรขอมูล
อิเล็กทรอนิกสสูสาธารณะ
Data-Centric Government : เนนการสรางเว็บไซตหรือระบบที่ใหบริการ
และตอบสนองผูใชทุกกลุม นําเทคโนโลยีมาปรับใชมากยิ่งขึ้น
Fully Digital Government : บูรณาการเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานกลาง
และการแบงปนขอมูล
Smart Government : นําเทคโนโลยี Smart machine มาปรับใชกับการ
ดําเนินงานและการบริการตางๆ

วิชา ความรูเกี่ยวกับ พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
โดย อ.ชัยชนะ โขงจําปา
- หลัก คือ เปดเผยเปนหลัก ปกปด เปนขอยกเวน
การใหขอมูลขาวสาร มีหลัก คือ เปนประชาชนหรือไม ถาเปนประชาชนให
ขอมูลขาวสารได แตถา เปนเจาหนาที่ของรัฐใหไมได
ขอมูลที่จะให มีหลักปฏิบัติ ดังนี้ ขอมูลตาม ม. ๑๔ หามเปดเผย (ขอมูล
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย) ขอมูลตาม ม. ๑๕ ใหใชดุลยพินิจเปด/ปด ได (มี ๗
ลักษณะ) ขอมูลตาม ม. ๑๖-๒๕ ใหใชดุลพินิจและระเบียบฯ ความลับ (เอกสาร
ลับ) สรุปหนาที่หนวยงานของรัฐ (๑) เปดเผยขอมูลขาวสาร (ม.๗,๙ และ ๑๑)
(๒) ปกปด /คุมครองขอมูล (ม.๑๔,๑๕,๑๖ และ ๒๔) (๓) แจงผูมีผลกระทบ
ประโยชนไดเสียพิจารณาคัดคาน (ม.๗) (๔) จัดระบบขอมูลสวนบุคคล (ม.๒๓)
(๕) เปดเผย/แกไขขอมูลสวนบุคคล (ม.๒๕) (๖) สงมอบเอกสารประวัติศาสตร
(ม.๒๖) (๗) ชี้แนะใหคําแนะนําโดยไมชักชา (ม.๑๒)
ตามกฎหมายใหพิจารณาเอกสารภายใน ๑๕ วัน ในการใหขอมูลขาวสารราชการ
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วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพกับขอสังเกต
ของ สตง.
โดย อ.เกรียงไกร นิศากร
- ความโปรงใส หมายถึง การกระทําการใดๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและ
องคกรที่ผูอื่นสามารถมองเห็นได คาดเดาได และเขาใจไดครอบคลุมถึงทุกการ
กระทําที่เปนผลจากการตัดสินใจของผูบริหาร มีการแขงขันกันอยางเปนธรรม
และตรวจสอบได
- อํานาจของเจาหนาที่ตรวจสอบ ตรวจเงินและทรัพยสินอื่น บัญชี ทะเบียน
เอกสาร หลักฐานในการใชจาย หลักฐานอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ ถาหาก
ครบถวนถูกตอง ยุติการตรวจสอบ แตไมครบถวน ไมถูกตอง ตรวจสอบตอ
หากมีความผิดชัดแจงใหสั่งอายัดเงิน ทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน หลักฐานอื่นๆ
เรียกบุคคลมาเปนพยาน และมีอํานาจเขาไปยังสถานที่ใดๆ ในระหวางพระ
อาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาราชการ เพื่อหาหลักฐานเทาที่จาํ เปน
- หลักสําคัญของการสืบราคา ๑) รายละเอียดของสิ่งที่สืบราคา ๒) วันเวลาใน
การสืบราคา ๓) สถานที่สืบราคา ๔) เอกสารยืนยันการสืบราคา เชน ใบ
เสนอราคา ๕) จัดทําทะเบียนคุมรายละเอียดการสืบราคา ๖) การบันทึก
เพื่อเสนอหัวหนาสวนราชการใหอนุมัติเปนราคากลาง
เวลา ๐3.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา การดําเนินการตามกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคาร
โดย อ.วีระพงษ บุญญานุสนธิ์
- การผังเมือง หมายความวา การวาง จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามผัง
เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือเอกชนเพื่อ
สรางหรือพัฒนาหรือสวนของเมืองขึ้นใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่
ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย
ความเปนระเบียบ ความสวยงาม ซึ่งความสําคัญของผังเมืองมีดังนี้ ถูก
สุขลักษณะ มีความสะดวกสบาย มีความเปนระเบียบ มีความสวยงาม รวมถึงการ
ใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของ
ประชาชน

เวลา 16.๐๐ – ๑9.๐๐ น.

วิชา กฎหมายวาดวยความรับเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
โดย อ.ดร.ภาส ภาสภัทธา
ฮั้ว คืออะไร การสมยอมการเสนอราคา (ฮัว้ ) หมายความวา การที่ผูเสนอ
ราคาตั้งแตสองคนขึ้นไป ตกลงกระทําการรวมกันในการเสนอราคาตอหนวยงาน
ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ กําหนดราคาอันเปนการเอาเปรียบแกหนวยงาน
ของรัฐ หรือหลีกเลี่ยงการแขงขันอยางแทจริงและเปนธรรม อันเปนการเอื้อ
ประโยชนแกผูเสนอประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายใหเปนผูมี
สิทธิทําสัญญา หรือ เพื่อผลประโยชนอยางใดระหวางผูเสนอราคาดวยกัน
สังคมวิกฤติ
สังคมสุดขั้ว – แยกขั้ว
วัตถุนิยม-บริโภคนิยม-ประชานิยม
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ฉอราษฎรบังหลวง
เลนการพนัน- อบายมุขเต็มเมือง
มัวเมาไสยศาสตร- เกาะกระพีศ้ าสนา
สาเหตุเกิดขึ้นจากปจจัยภายใน
โอกาสสิ่งจูงใจการเสี่ยงภัยและความซื่อสัตย
ปจจัยภายนอก
1. มูลเหตุจากดานเศรษฐกิจและการครองชีพ
2. มูลเหตุจากดานการเมือง
3. มูลเหตุจากสภาพแวดลอมทางสังคม
4. มูลเหตุจากการบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ
5. มูลเหตุจากกฎหมายหรือระเบียบมีชองวางหรือมีขอบกพรอง
6. มูลเหตุจากการมีตําแหนงหนาที่ที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด
7. มูลเหตุจากการตกอยูภายใตอิทธิพลของสถานการณ
8. มูลเหตุอื่น ๆ ของการคอรัปชั่น
แนวทางแกไข
กําหนดมาตรฐานการลงโทษที่ชัดเจน รวดเร็ว
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ สรางคานิยม วัฒนธรรม ประเพณี
มาตรฐานการลงโทษทางสังคม
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
สภาพปญหา
คานิยมที่เห็นการคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติ
การตรวจสอบใชเวลานาน คนจนขาดความสนใจ
การบังคับใชกฎหมายขาดมาตรฐาน ไมคมุ คากับความเสียหาย
แกปญหาปลายเหตุ
สังคมไทยมีวัฒนธรรมยกยองคนรวย มีตําแหนงสูง มีบารมี อํานาจ
ขาดมาตรฐานการลงโทษทางวินัย
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการบูรณาการแผน
โดย อ.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ
- ทองถิ่นเปนหนวยงานประกอบดวย ราชการ การเมือง ประชาชน
แผน ๔ ป มี ๘ แบบ คือ
๑) ผ.๐๑ เปนโครงการทีเ่ ราทําเองใชงบประมาณของเรา
๒) ผ.๐๒ เปนโครงการที่คนอื่นทําใชงบประมาณเราทํา เชนเงินอุดหนุน
๓) ผ.๐๓ เปนโครงการที่ใชงบ อบจ.
๔) ผ.๐๔ อบจ.ทําตามแบบของ อบจ. โดยใชขอมูลตามแบบ ผ.๐๓
๕) ผ.๐๕ เปนโครงการที่ของบจังหวัดโดยใชงบประมาณจังหวัด
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๖) ผ.๐๖ เปนโครงการที่เราทําไมไดและไมใชเงิน แตใหคิดเปนเงิน
๗) ผ.๐๗ สรุปแตละดาน
๘) ผ.๐๘ จัดซื้อครุภัณฑ
ชุม ชนตองทําอย างสม่ําเสมอ เพื่ อใหแผนชุม ชนเป นป จจุบั น เปนแผนที่มีชี วิตจริงๆ
สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได ทันตอสถานการณ สังคมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ไมใช
วาทําเสร็จเปนรูปเลมแลว จะสิ้นสุดแคนั้น แตนั่นเปนเพียงการเริ่มตนของการทํางาน
พัฒนาชุม ชนของตนเอง และ เราตองระลึกไวเ สมอว า การใชเ ทคนิค SWOT
วิเคราะหชุมชนมีเปาหมาย 2 ระดับ คือระดับผลผลิต (Output) และระดับผลลัพธ
(Outcome) กลาวคือ ไมเพียงตองการใหชุมชนกําหนดจุดแข็ง (Strengths) กับ
จุดออน (Weakness) ของตนเอง (ปจจัยภายใน) และโอกาส (Opportunities) กับ
อุปสรรค (Threats) จากภายนอก (ปจจัยภายนอก) ซึ่งเปนเปาหมายระดับผลผลิตได
เทานั้น หากแตยังตองการใหประชาชนในชุมชนไดเรียนรูหลักการ กระบวนการและ
วิธีการวิเคราะหชุมชนดวยเทคนิค ซึ่งเปนเปาหมายระดับผลลัพธอีกดวย การจัด
ประชุมระดมความคิดเพื่อวิเคราะหชุมชน ตองยึดหลักการสําคัญของการพัฒนาชุมชน
ดังนี้ ๑. หลักการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) ๒. หลักการ
เรียนรูรวมกันของประชาชน (People’s Participatory learning)
อัตลักษณชุมชน หมายถึง ความเปนตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน เชน
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยู ความเชื่อ ศิลปะ อาชีพ การแตงกาย เปนตน
ตัวอยางของ อัตลักษณชุมชน เชน หมูบานทองเที่ยวเชิงนิเวศน หมูบานวัฒนธรรม
ลานนา หมูบานหัตถกรรมไมไผ เปนตน
กระบวนการแผนชุมชน เปนเครื่องมือสําคัญที่จะตองนํามาใชในการพัฒนาสังคมของ
ชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูรวมกันตลอดเวลา เพื่ อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ภายใตวิสัยทัศนและงบประมาณของประชาชน เพื่อใหเปนชุมชน
ที่สมานฉันทไดอยางแทจริง และเขมแข็งไดอยางยั่งยืนตลอดไป

เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม
โดย อ.ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
- ถาองคกรใดมีตนทุนมนุษยที่มีคุณภาพ ก็ทําใหองคกรนั้นมีความ
เจริญกาวหนาและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหทันกับสถานการณปจจุบันเชนกัน เชน การสรรหา
และคัดเลือกตองเนนคนที่มีศักยภาพมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน
นั้นๆ และเมื่อคัดเลือกมาแลวตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นๆ อยูเสมอ
อาทิเชนมีการสงเสริมการฝกอบรมทักษะที่เกี่ยวกับตําแหนงงานเพื่อใหเกิดการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น หรือ ภายในองคกรมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงาน
เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานอยางเชน สวัสดิการในการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น หรือ การเพิ่มคาตอบแทนที่สูงขึ้นใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของแตละบุคคล ซึ่งเปนการเพิ่มแรงจูงใจใหพนักงานอยูกับองคกรไปนานๆ ซึ่งถือ
วาเปนการรักษาตนทุนภายในองคกรอีกแบบหนึ่ง เพราะวาถาหากมีการยายงาน
ของพนักงานที่มีความรูความสามารถภายในองคกรบอยๆ องคกรตองเสีย
คาใชจายในการสรรหาใหม และตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน
ใหม ดังนั้น ภายในองคกรจึงตองมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลอยูเสมอ
เพื่อเปนการรักษาตนทุนมนุษยที่มีศักยภาพความรูความสามารถใหอยูกับองคกร
ตอไป
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เวลา 16.๐๐ – ๑9.๐๐ น.

วิชา การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
โดย อ.วรรณวิมล การีเกื้อ
สาเหตุที่เกิดการทุจริตใน อปท. ๑. ขอบกพรองเกิดจากการขาดระบบ “การ
ควบคุมภายในทีดี” ๒. ขอบกพรองเกิดจากการขาดระบบ “การตรวจสอบ
ภายใน” ๓. ผูรับผิดชอบละเลยไมเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน ๔. ผูบังคับบัญชา
ปลอยปละละเลย ไมควบคุมกํากับดูแล มอบหมายให บุคคลคนเดียวปฏิบัติงาน
หลายหนาที่ เชน รับเงิน และจายเงิน ๕. ความไมซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานใชอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ เพิกเฉย ละเวน การปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ
- ขอใหผูบริหารจัดใหมีการกํากับ ดูแล ควบคุม และติดตามผลตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่ระเบียบ คตง. กําหนด ใหเกิดผลเปน รูปธรรมในทางปฏิบัติอยาง
แทจริง แลวทําแผน ปรับปรุงเพื่อลดจุดออนหรือความเสี่ยงที่มี ใหอยูในระดับที่
ยอมรับได (ไมเสี่ยง) พรอมกําหนดวันแลวเสร็จ หากผูบงั คับบัญชาและผูที่ไดรับ
มอบหมายละเลยไมปฏิบัติหนาที่ก็ให พิจารณาโทษ ตามควรแกกรณีอยาง
จริงจังดวย

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา การตลาด การทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
โดย อ.สมชาย ชมภูนอย
- เรื่องทองเที่ยวเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) คือ อปท.เปน
เจาของ เปนเจามือ และเปนเจาภาพในคราวเดียวกัน ซึ่งการทองเที่ยวเปนงานที่
ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมเปนหลัก เพื่อกอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน
ทุกภาคสวนอยางสมดุล ซึ่งถาเปนงานประเพณีควรกําหนดใหเปนวันเวลา
เดียวกันทุกป เพื่อใหประชาชนหรือหนวยงานราชการและองคกรเอกชนสามารถ
จดจําไดวาปนวี้ ันนี้เปนงานประเพณีนี้ เปรียบเสมือนเปนการทําตลาดและ
ประชาสัมพันธโครงการนั้นๆ ดวย การพัฒนาก็ใหเริ่มตั้งแต ตนน้ํา คือ พัฒนา
ถนน ปายบอกทาง ภูมิทัศน ลานจอดรถ สุขา รานขายของที่ระลึก ฯลฯ
กลางน้ํา คือ พัฒนาบริการ เชน จัดใหมีโฮมสเตร โรงแรมที่พัก รานอาหาร
เอกสาร ศูนยใหบริการขอมูลขาวสาร มัคคุเทศก ฯลฯ สวนปลายน้ํา คือ พัฒนา
กิจกรรมและประชาสัมพันธ (การตลาด) เชน จางสื่อมวลชนโฆษณา
ประชาสัมพันธ เพื่อใหรูจักแหลงทองเที่ยวในรายการวิทยุ โทรทัศนสิ่งพิมพ ฯลฯ
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เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
โดย อ.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ
ภารกิจมี 5 ประการ
ประการที่ 1 การเตรียมการกอนวันเลือกตั้ง
ประการที่ 2 การลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
ประการที่ 3 การดําเนินการเมื่อปดการลงคะแนน
ประการที่ 4 การนับคะแนน
ประการที่ 5 การจัดสงหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณและเอกสารตาง ๆ

วันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ
โดย อ.สุภาพ ศิริ
- กระบวนการไตสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
- กระบวนการไตสวนผูกลาวหา
1. ตองไตสวนใหไดวาผูกลาวหา กลาวหาวาอยางไร
2. ประเด็นที่ตองไตสวนจากผูกลาวหา
2.1 ผูถูกกลาวหาคือใคร
2.2 มีตําแหนงหนาที่อะไร
2.3 การกระทํา/พฤติการณที่ถูกกลาวกาเปนความผิด
2.4 กลาวหาวากระทําความผิดอะไร/อยางไร
2.5 พยานหลักฐานสําคัญที่นํามากลาวหา
- ป.ป.ท. มีอํานาจตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และคณะรัฐมนตรียังไดมีมติ
มอบหมายใหเปนหนวยงานหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐดวย
การไตสวนขอเท็จจริง 1. กรณีที่ตองทําการไตสวนขอเท็จจริง 2. กรณีการ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 3. กรณีการชี้มูลความผิด
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา การจัดการงานดานกิจการสภาทองถิ่น
โดย อ.เจษฎา จันทรวีระชัย
- การประชุมสภาทองถิ่น
- การประชุมสภาครั้งแรก/ประชุมสมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ
- การเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภา
ทองถิ่นและคณะกรรมการสภาทองถิ่น
- ญัตติ การพิจารณาของสภาทองถิ่น และการลงมติ
- กระทูถามและการตอบกระทูถาม
- ขอบัญญัติทองถิ่น และการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น
- การตรวจสอบความชอบขอบัญญัติทองถิ่น
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สิ่งที่ตองทําในการประชุมสภาครั้งแรก
1. ปฏิญาณตน
2. เลือกประธานสภาทองถิ่น
3. เลือกรองประธานสภาทองถิ่น
4. เลือกเลขานุการสภาทองถิ่น
5. กําหนดสมัยประชุมสามัญของปนั้น และกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกของปถัดไป
การพิจารณารางขอบัญญัติของสภาทองถิ่น
วาระที่ 1 รับหลักการ (ขอ 47)
วาระที่ 2 แปรญัตติ (ขอ 49)
วาระที่ 3 ลงมติใหเปนขอบัญญัติ (ขอ 52)
วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา เทคนิคการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
โดย อ.พลภัทร เพ็งบุญ
- เขาใจความหมายของโครงการและรูว ิธีเขียนโครงการอยางมีประสิทธิผล
- เขาใจความหมายของการบริหารโครงการ
- รูกระบวนการปฏิบัติในฐานะเปนผูบริหารโครงการ
- รูถึงปจจัยเสี่ยง และแนวทางแกไข
- การวางตัวเชิงพฤติกรรมศาสตร
โครงการคือ กลุมของกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวกันอยางมีระบบ เปน
เอกเทศและมีเปาหมายเดียวกันอยางเดนชัด โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและ
สิ้นสุดซึ่งมิใชงานประจํา
ที่มาของโครงการ
1. ชื่อโครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค
4. ลักษณะโครงการ(วิธีดาํ เนินโครงการ)
5. ระยะเวลาดําเนินการ
6. สถานที่ดาํ เนินการ
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
8. งบประมาณ
9. การติดตามและประเมินผล
10. ประโยชนท่คี าดวาจะไดรับ
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การติดตามผลและประเมินผล
- ใชวิธีการตามแนวคิดทฤษฎี
- ตั้งคณะทํางาน
- กํากับดูแลตามอํานาจหนาที่
ทีมงานรวมโครงการ (Term work)
Smart Model
S – Skill
M – Modern
A – Attitude
R – Report
T – Trust
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา การบริหารผลงานและการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โดย อ.ดร.อํานวย เถาตระกูล
- เรียนรูกระบวนการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและความเชื่อมโยง Balanced
Scorecard กับการปฏิบัติ
- แนวทางการพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
- แนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนดและรูปแบบการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)
- ศึกษา วิเคราะห แนวทางการนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณา
ตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน
- จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามงาน การจัดลําดับ
ความสําคัญ และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ปญหาที่พบในการบริหารองคกรรัฐปจจุบัน
- ไมสามารถนําแผนกลยุทธไปสูภ าคปฏิบัติได
- วัดไมไดวา ผลการดําเนินงานบรรลุหรือไม
- วิสัยทัศน ภารกิจไมไดกระจายลงสูภาคปฏิบัติ
- วิสัยทัศน ภารกิจ ไมสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
- การจัดตั้งงบประมาณไมสามารถพิสูจนไดวาทําใหเปาหมาย ภารกิจ
- ผลการปฏิบัติงานไมสามารถวัดได ไมรวู า งานใด ภารกิจใดบรรลุเปาหมาย
และไมรูวา งานที่ทาํ ตอบสนองเปาหมายใดขององคกร
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-

-

สภาพการณในการบริหารองคกรภาครัฐปจจุบัน
ความไมสามารถปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน และ
เศรษฐกิจเสรี
งานของรัฐมากขึ้น ยากขึ้น ในขณะที่รัฐตองเล็กลง
ตองใชคนใหนอยเพื่อความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ
กระแสประชาธิปไตยเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาจัดการแทนภาครัฐ
ระบบราชการกําลังเสื่อม สภาพที่ผา นมาเปนการขยายอํานาจ ขยายการ
บริโภคทรัพยากรมีความลาชา เฉื่อยชาตอการเปลี่ยนแปลง (ทําลาย
ศักยภาพของคนในระบบ)
การขาดธรรมาภิบาลอยางเปนธรรม ระบบราชการไมเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวม (มีการทุจริต ทุกงานไมโปรงใส ขาดการตรวจสอบ)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา การดําเนินการทางวินัย
โดย อ.พลภัทร เพ็งบุญ
- มาตรฐานวินัยฉบับใหม
(1) ชื่อ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินยั และการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
(2) ก.จังหวัดใชแบบเดียวกัน เพียงเปลี่ยนชื่อเปน หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.... เทานั้น ใหนําไปอางอิง
เวลาใช
(3) เริ่มใช 1 ม.ค.2559 (เนื่องจากเขาแทง)
(4) มีทั้งหมด 89 ขอ (เดิม 72 ขอ)
(5) เปนสารบัญญัติ 25 ขอ/วิธีสบัญญัติ 64 ขอ
นัยยะ 5 ประการของ “วินัย”
(1) ความหมาย
(2) ประเภท
(3) ฐานความผิด
(4) สถานโทษ
(5) ลักษณะเฉพาะ
การดําเนินการทางวินัย
หมายถึงการดําเนินการที่ตองกระทําเปนพิธีการตามหลักเกณฑของ ก.จังหวัด
เมื่อพนักงานสวนทองถิ่นกระทําผิดวินัย หรือถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง
และนายกฯพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลแลว

40
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา เทคนิคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารขอมูลของนักบริหารงาน
โดย อ.เดชรัตน ไตรโภค
วิธีการใช Smart Phone ในสวนของ Function ตางๆ ที่นา สนใจ เชน
เทคนิคการใช App Google เชน การคนหาดวยเสียง โดยการแตะตรงรูป
ไมโครโฟนแลวพูดสิ่งที่ตองการคนหา หรือถาตองการหาขอมูลบุคคล ใหพิมพชื่อนามสกุล อยูภายใตเครื่องหมายคําพูด เชน

เทคนิคการใช Browser Google Chrome
1. การคนหารูปภาพ และบันทึกลงเครื่อง
เขาเว็ป Google.co.th แลว บนขวา กด คําวา “คนรูป”
ลองพิมพ คําวา น้าํ ตก
จะแสดงรูป เกี่ยวกับ น้ําตก ถาอยากรูความละเอียด เมาส วาง
ถาอยากจะ Save รูป
ให คลิ๊ก ซาย ที่รูป กอน (ขยาย)
คลิ๊กขวา ที่ รูป →เปดรูปภาพในแท็ปใหม
ดานบน คลิ๊ก ที่ แท็ป ที่มาใหม
จึงจะไดรูป
แลว คอย คลิ๊กขวา →บันทึกรูปภาพเปน (Save As)
2. วิธีการคนหาเอกสารเปน word
ใหพิมพ คําวา filetype:doc ตอทาย เอกสารนั้น ๆ
3. วิธีการคนหาเอกสารเปน excel
ใหพิมพ คําวา filetype:xls ตอทาย เอกสารนั้น ๆ
4. วิธีการคนหาเอกสารเปน powerpoint
ใหพิมพ คําวา filetype:pptตอทาย เอกสารนั้น ๆ
5. วิธีการคนหาเอกสารเปน pdf
ใหพิมพ คําวา filetype:pdf ตอทาย เอกสารนั้น ๆ
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วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา การบริหารความขัดแยงโดยสันติวิธี
โดย อ.ภัทรพล โพธิภัทร

ความขั ด แย ง คื อ สภาพการณ ที่ ทํ า ให ค นตกอยู ใ นภาวะที่ ไ ม ส ามารถ
ตัดสินใจหรือตกลงหาขอยุติอันเปนที่พอใจของทั้งสองฝายได
ประเภทของความขัดแยง
1. ความขัดแยงภายในตัวบุคคล
2. ความขัดแยงระหวางบุคคล
3. ความขัดแยงภายในกลุม
4. ความขัดแยงระหวางกลุม
5. ความขัดแยงในองคกร
6. ความขัดแยงระหวางองคกร
สาเหตุของความขัดแยง
 อุปสรรคของการสื่อสารหรือการสื่อขอความ
 แขงขันเพื่อแยงชิงทรัพยากรที่มีจํากัด
 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของงานไมชัดเจน
วิธีการแกไขความขัดแยงที่เกี่ยวกับบุคคล
 การบังคับ
 การหลบหนี
 การประนีประนอม
 การปรองดอง
 การแกไขปญหาหรือการรวมมือกัน
ชนิดของการสื่อสาร แบงเปน 3 ประเภท
1. การสื่อสารขอมูลทางเดียว เชน กระกระจายเสียงวิทยุ
2. การสื่อสารขอมูลสองทิศทางสลับกัน เชน วิทยุสื่อสาร
3. การสื่อสารขอมูลสองทิศทางพรอมกัน เชน การคุยโทรศัพท
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เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วิชา เทคนิคการสอนงาน
โดย อ.ณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
- การสอนงาน หมายถึง กระบวนการใหความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดี มี ๔ กระบวนการ คือ KUSA (คูซา)
๑. Knowlede – ความรู
๒. Understand – ความเขาใจ
๓. Skills – ทักษะ
๔. Attitued – ทัศนคติ
- การมอบหมายงาน เปนหนาที่ของนักบริหาร คือ ตองมีการวางแผนงาน
จัดองคกร ควบคุมงาน ประสานงาน และพัฒนาคนงาน ซึ่งมีรปู แบบของการ
มอบหมายงาน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
-

Order - มอบหมายงานเปนรายคน
Delegating – มอบเปนโครงการ
Job Assignment – มอบเปน job เพื่อเรียนรูและพัฒนา
Empowerment – มอบอํานาจใหเขาตัดสินใจ
การควบคุมงาน ควบคุมกอนปฏิบัติ ระหวางปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

ทําไมจึงตองสอนงาน
1. ไมเกิดการลองผิดลองถูก ลดความเสียหายและเวลาการทํางาน
2. การเรียนรูเปนไปอยางถูกตองสมบูรณ เกิดการถายทอดงานและเทคนิคจาก
การปฏิบัติงานจากหัวหนาไปสูทีมงาน
3. การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสามารถปรับปรุงงานใหดีขึ้น
4. ไมเสียเวลาแกไขงานที่ผดิ พลาดและบกพรอง
5. ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาเกิดความไววางใจกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
6. ทําใหความรูไมติดกับตัวบุคคลเมื่อมีการเขาหรือออกจากงานมีผูปฏิบัติงาน
ตอได
หลักในการสอนงาน
1. ตองชี้แจงใหผูรบั การสอนเขาใจวัตถุประสงคของการสอน
2. ตองทําใหผูรับการสอนสนใจใครจะเรียนรูงานที่จะสอน
3. ตองมุงผลการสอนงาน โดยคํานึงถึงผูรับการสอนเปนสําคัญ
4. ตองใหผูรับการสอนรูวางานอยูในขั้นตอนไหนและจัดการสอนใหมีสภาพ
เหมือนปฏิบัติงานจริง ทําใหผูรับการสอนมีสวนรวมในการเรียนรูอยาง
สมบูรณ
5. ทําโปรแกรมการสอนงานใหเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูของผูรับ
การสอน
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ขั้นตอนกระบวนการสอนงาน
1. การหาความจําเปนในการสอนงาน
2. การจัดทําแผนการสอน
3. การเตรียมเนื้อหาวิชา
4. การจัดทําแบบซอยงาน คือ การนํางานที่จะสอนมาวิเคราะหแยกเปนสวนๆ
5. การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ
6. การจัดเตรียมสถานที่
7. การประเมินผลการสอนงาน
เวลา 16.๐๐ – ๑9.๐๐ น.

วิชา กรณีศกึ ษาปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่
โดย อ.เลื่อมใส ใจแจง
5 G หลักในการบริหาร
1. Give ให – ใหประชาชนใหบริการประชาชนดวยใจดวยความเต็มใจตาม
อํานาจหนาที่
- ใหองคกรอุทิศเวลาความรูความสามารถใหความตั้งใจและความซื่อสัตย
สุจริต
- ใหเจานายใหความออนนอมถอมตนใหลูกนองและเพื่อนรวมงานใหความรัก
ความเอ็นดูใหความจริงใจในสิ่งที่เรารู
2. Good ดี – คิดดีคิดแตเรื่องบวก
- ทําดี
- พูดดี
3. Guide ที่พึ่งตองเปนคนที่ยามเขาทุกขเขาเดือดรอนใหเขาคิดถึงเรา เปนที่
พึ่งได
4. Guard ดูแลคนอื่นได ปกปองได
5. Goal เปาหมาย ตั้งเปาหมายสิ่งที่อยากจะทํา

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖2
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
วิชา การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพื่อบริหารนวัตกรรม
โดย อ.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ
ความหมายของความคิดเชิงระบบ
การคิดอยางมีระบบ System Thinking หมายถึง วิธีการคิดอยางมีระบบ มี
เหตุมีผล ทําใหผลของการคิด หรือผลของการแกปญหาที่ไดนั้นมีความถูกตอง
แมนยําและรวดเร็ว วิธีการคิดอยางมีระบบ จะเปนหนทางไปสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) ถาองคกรนั้นๆ นําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพและยึดหลักใหพนักงานภายในองคกร ตระหนักในการศึกษาหา
ความรูอยูเสมอและผูบริหารใหความสําคัญตอการฝกอบรมการเรียนรูของ
พนักงานองคกรแหงการเรียนรู จึงทําใหเกิดการเรียนรูจากตัวเองของพนักงาน
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แตละคน เกิดการเรียนรูของทีมงาน ทําใหเกิดการสรางวิสัยทัศนรวม (Shared
Vision) และเกิดการเรียนรูรวมกันอยางเปนทีม
ระบบและรูปแบบการคิดมี 7 รูปแบบคือ
1. Lateral Thinking การคิดแบบแตกแขนงเปนการคิดนอกกรอบเปน
ความคิดนอกกรอบหรือบางทีคนใชทางดานจรรยาบรรณ ศีลธรรม หรือ
ความจงรักภักดีในหนาที่ ซึ่งเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหพนักงานมีความคิด
ลักษณะนี้เพื่อทําใหองคกรแข็งแรง
2. Vertical Thinking เปนความคิดแนวตรงเกิดขึ้นโดยตรงจากขาวสารที่
เปนทางการและใชในการหาคําตอบที่นาสนใจซึ่งนักบริหารควรที่จะเปนนัก
คิดในแนวทางนี้ใหมาก
3. Logical Thinking การคิดอยางมีตรรกะ เปนพื้นฐานแหงแนวคิดการ
ปฏิบัติที่เนนความเปนเหตุเปนผลอยางตอเนื่องไมวาจะเปนการสนทนากัน
อยางมีเหตุผล มีการวางแผนที่เปนขั้นตอน มีการลําดับเรื่องราวสามารถมอง
จากมุมมองของภาวะวิสัยหรือจากภาพรวม
4. Creative Thinking ทักษะการคิดริเริ่มที่ไมซ้ํากับคนอื่นการมีความคิด
จินตนาการรวมทั้งการคิดไดหลากหลายรวดเร็วรวมทั้งการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู
ใหมีคณ
ุ คามากยิ่งขึ้นมีประโยชนมากขึ้น
5. Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษคือทักษะการคิดเกี่ยวกับความตั้งใจ
ที่จะพิจารณาตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการไมเห็นคลอยตามขออางตางๆ
แตตั้งคําถามโตแยงขออางนั้นเพื่อเปดแนวทางความคิดออกสื่อทางที่แตกตาง
เพื่อการแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผลที่มาและขอมูลเพิ่มเติม
6. Positive Thinking การมองสิ่งตางๆอยางเขาใจยอมรับไดในดานลบของ
ปญหาความทุกขความไมราบรื่นเปนเรื่องธรรมดาหากรูจักเลือกใชประโยชน
จากดานบนที่แฝงอยูจากสิ่งนั้นๆไดเหตุการณบางอยางเราไมสามารถเลือกได
วาจะใหเกิดหรือไมใหเกิดแตเมื่อเกิดขึ้นไปแลวเราเลือกไดวาจะมองและรูสึก
กับมันอยางไรเปนความคิดในแงดมี องในแงมุมของความเปนไปไดใหกําลังใจ
กับตนเองและผูอื่นซึ่งเปนความคิดพื้นฐานของความคิดที่ดีๆทั้งหมด
7. Ethical Thinking เปนทักษะการคิดเชิงจริยธรรมหมายถึงทักษะการคิดที่
กอใหเกิดประโยชนตอตนเองผูอื่นและสังคมซึ่งแสดงออกโดยการที่ตนเอง
ประพฤติดีทั้งกายวาจาใจและการประพฤติดีตอผูอื่นและสังคมในการ
ชวยเหลือแบงปนเสียสละและไมเห็นแกตัว
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

พิธีซอมรับใบประกาศ
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วันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2562
09.00 -16.00 น.
ประเมินผล/ปจฉิมนิเทศ
พิธีมอบใบประกาศผูสํา เร็จการศึกษา และพิ ธี ปด โครงการฝก อบรมโดย นาย
สมนึก ปนถาวรรักษ รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
3. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม
 ตอตนเอง ไดแก ไดพัฒนาความรู ความสามารถ เพิ่มทักษะ พัฒนาสมรรถนะดานการ
บริหารและการจัดการงานและบทบาทอํานาจหนาที่จองนักบริหารงานทั่วไป สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เปนนักบริหารยุคใหมที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ทันสมัย ทันเหตุการณ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสมกับตําแหนงหนา ที่เปนที่เชื่อถือ ไดรับขาวสารจากเครือขาย และเปลี่ยน
เรียนรูดา นวิช าการและประสบการณที่ถายทอดจากองคกรปกครองสว นท องถิ่ นหลายรู ปแบบ รับ ทราบปญ หา
วิธีการแกปญหา วิธีการปฏิบัติงานของเครือขายแตละรูปแบบ อันจะเปนประโยชนในการประสานงานในโอกาส
ตอไป
 ตอหนวยงาน ไดแก บุคลากรมีความรูความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของหนวยงานเพิ่ม
มากขึ้น สามารถนําความรูที่ไดรับการศึกษาอบรมหลักสูตรมาปรับกระบวนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนา
บุคลากร บริหารจัดการงานของหนวยงานไดอยางถูกตอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ให
เปนไปตามที่องคกรและหนวยงานคาดหวัง ไดมีการประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวา ง
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดสรางเครือขาวการทํางานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน
4. แนวทางในการนําความรู ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงาน มีดังนี้
4.1 นําความรู แนวคิด หลักการ ที่ไดรับการฝกอบรมมาพัฒนางานใหมีป ระสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
4.2 นํา ความรูที่ ไดรับ จากการศึก ษาอบรมมาถา ยทอดใหผูปฏิ บัติงานรั บทราบ และ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4.3 นํา ประสบการณของวิทยากรที่ป ระสบความสํา เร็จ มาถา ยทอดให เพื่ อนร วมงาน
ทราบและนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการในภารกิจและอํานาจหนาที่ไดอยางถูกตอง
4.4 สามารถเลือกเครื่องมือการพัฒนาตนเองและองคกรไดอยางเหมาะสม
4.5 นําประสบการณของเครือขายจากทองถิ่นแตละประเภท จากผูเขารวมการอบรมมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการงานของตนเอง
5. ปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการนําความรู และทักษะที่ไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบัติงาน
-ไมม-ี
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6. ความตองการการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา เพื่อสงเสริมใหสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล ไดแก
ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู และทักษะอยางสม่ําเสมอ เพื่อบุคลากรมีวิสัยทัศน
กว า งไกล ทั น สมั ย ทั น เหตุ ก ารณ เป น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ศั ก ยภาพและพั ฒ นาการบริ ห ารงาน ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหสามารถรองรับและเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

(นางศศิวิมล เกี้ยงกรม)
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
ผูเขารับการศึกษาอบรม
13 ธันวาคม 2562

