
 
 

บันทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  กองการศึกษา 
ที่  สก 52005 /498                                    วันที่     20  กุมภาพันธ์   ๒๕๖2 
เรื่อง   รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๕๗” 
 

เรยีน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา/ปลัดเทศบาล/ นายกเทศมนตรี 
 

เรื่องเดิม 
         ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๔๘  ลงวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๕๗”  และ ค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังกวาง ที่ 459 /๒๕๖๑  มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวรัตติยา  โสมาบุตร ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๕๗”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความช านาญ มีความ
เชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐาน การบริหารงานศึกษาของท้องถิ่น ตามแนวปฏิรูปการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน สามารถที่
จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม  – 17  กุมภาพันธ์  2562  ณ  
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี นั้น 

                    ข้อเทจ็จรงิ 
                    บัดนี้ข้าพเจ้า นางสาวรัตติยา  โสมาบุตร ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผล
การอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิชาการศึกษา  รุ่นที่ 57”  ระหว่างวันที่ 22 มกราคม  – 17  
กุมภาพันธ์ 2562  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ดังนี้ 
 

2.1 วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนด 

ต าแหน่ง 
      2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและประชาชน 
      ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า               
  ๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมร่วมกันไป
ปรับใช้กับการท างานในองค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร และประชาชนเป็นหลัก 

๖. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการสร้างเครือข่าย เพ่ือการปรึกษาหารือและปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน 

2.2 เนื้อหา...// 
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2.2 เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา 14.00 – 18.00 น. ลงทะเบยีน / ปฐมนเิทศ : นายแสนศึก  มงคลดาว ผู้อ านวยการโครงการ 

 

กิจกรรมในแตล่ะวนัตามหลกัสตูรนักวชิาการศึกษา รุน่ที ่๕๗ 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน ท าภารกิจส่วนตัว เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดออกก าลังกาย        

(เสื้อยืดคอปก  สีขาว กางเกงวอร์มสีด า/สีน้ าเงิน รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้า    
สีขาว) 

05.30 น. นักศึกษาพร้อมกันที่สนามหน้าอาคารหรือจุดนัดพบส าหรับท ากิจกรรม      
(เข้าแถวตามกลุ่มกิจกรรม ตรวจเช็คยอดนักศึกษา กิจกรรมการออกก าลังกาย
ตามท่ีโครงการก าหนด) 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้า/ท าภารกิจส่วนตัว/เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
- วันจันทร์ ใส่เครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
- วันอังคาร แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น 
- วันพุธ – วันเสาร์ แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกง/กระโปรง 

สีด า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
๐๗.๕๐ น. นักศึกษาพร้อมกันที่หน้าเสาธงเพ่ือเคารพธงชาติ และสวดมนต์ (เข้าแถว     

ตามกลุ่มกิจกรรม) 
๐๘.๑๕ – ๐๘.๕๕ น. เข้าห้องบรรยาย/สาระน่ารู้ กิจกรรมกลุ่ม/ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาและวิชาการ

ประจ าวัน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รับฟังการบรรยายจากวิทยากร (ต่อ) 
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับฟังการบรรยายจากวิทยากร/กิจกรรมนักศึกษา/โครงการ 

 
การศึกษาอบรม แบ่งออกเป็น 

๑. ศึกษาในห้องเรียน  
๒. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (๒ วัน ๑ คืน) 
๓. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน  ๑๐๐ คะแนน 
๑. ด้านวิชาการ  ๔๐ คะแนน  ( ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 20 คะแนน และ  

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 20 คะแนน) 
๒. จัดท ารายงาน  ๓๐  คะแนน (รายงานเดี่ยว 20 คะแนน และรายงานกลุ่ม 10 

คะแนน) 
๓. คะแนนพฤติกรรม  ๓๐  คะแนน 

 
 

//วันที่23... 
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วันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิาการพฒันาทมีงานและมนษุยส์มัพนัธใ์นการท างาน 

: ดร.จนิตนา  ตยิะรงัษีนกุลู 
  

มนุษย์สัมพันธ์ คือ กระบวนการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกระบวนการบริหารงาน เพ่ือสร้าง          
ความเข้าใจและมิตรภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายที่ต้องการและน าความพึงพอใจมาสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
คนในองค์กรนั้น 

เหตุผลการสร้างมนุษย์สัมพันธ์  ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จะสามารถติดต่อสื่อสารพบปะสังสรรค์กับ
บุคคล   ทุกคนทุกประเภทได้ด้วยบรรยากาศที่ราบรื่น ได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรือบุคคลต่าง ๆ ได้รับ
ความร่วมมือช่วยเหลือผลักดันให้ภารกิจบรรลุสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือร่วมมือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้           อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
๑. เกิดความราบรื่นในการติดต่อระหว่างบุคคล หน่วยงาน 
๒. เกิดความยินดีพอใจ และความร่วมมือในการท างาน 
๓. เกิดความเชื่อถือรักใคร่ นับถือศรัทธาระหว่างกัน 
๔. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และความร่วมมือกัน 
๕. เกิดความส าเร็จในกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
หลักส าคัญในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
๑. สร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น  รู้จักเข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่น 

  ๒.  ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  รู้จักสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ฝึกการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีและ   
ไม่ลืมที่จะใส่ใจในความรู้สึกของผู้ฟังด้วย 

๓. แสดงความมีน้ าใจ  รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักการให้และรับ 
๔. ให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจ  รู้จักและยอมรับในความสามารถของผู้อื่น 
๕. แสดงความชื่นชมให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  รู้จักการแสดงออกให้เหมาะสมตามวาระโอกาส 
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ตามแนวคิดพระพุทธศาสนา ตามหลักธรรม สังคหวัตถุธรรม 
๑. ทาน          คือ การแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น 
๒. ปิยวาจา      คือ เจรจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะรื่นหู สุภาพ 
๓. อัตถจริยา    คือ ร่วมปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อกัน 
๔. สมานัตตตา  คือ ประพฤติตนวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย 
การสื่อความในเชิงบวกเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นการสื่อความที่มุ่งหวังให้เกิดการแสวงหา

หนทางที่ใช้ปรับปรุงและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่เป็นการพูดเพ่ือเพ่ือจับผิดหรือ     
หาข้อผิดพลาดจากผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น แต่จะเป็นการสื่อเพ่ือแสวงหาวิธีการที่จะน ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แก้ไขในทุกๆ เรื่องให้ดีขึ้น 

หลักการสื่อความในเชิงบวก ตระหนักและเห็นคุณค่าของการสื่อความในเชิงบวก เห็นถึงประโยชน์ 
ทั้งในระดับส่วนตนและส่วนรวม ควบคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความเคยชินเดิม ๆ และมีการตรวจสอบ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

//ลักษณะ... 



- 4 - 
 

ลักษณะบุคคลที่สื่อความเชิงบวก ได้แก่ มีความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อ่ืนสูง มีความเคารพให้เกียรติ
ตนเองและคนรอบข้างสูง มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองสูง มีมุมมองต่อสถานการณ์ต่างๆ  ที่
เป็นโอกาสมากกว่าเป็นอุปสรรคอยู่เสมอ และมีจิตส านึกท่ีมุ่งม่ันจะพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นตลอดเวลา 

 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิายุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาชาต ิ :  ดร.ปวชิ  เฉลิมวฒัน์ 

๖  ยทุธศาสตร์ปฏริปูการศึกษาและประเดน็ปญัหาของการศกึษาไทย 
 

ยุทธศาสตร์ปฏริปูการศึกษา ประเด็นปญัหาของการศกึษาไทย 
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ขาดระเบียบวินัย เด็กเครียด เด็กไม่มีความสุขกับการเรียน 

ผลสั มฤทธิ์ ต่ า  เนื้ อห าไม่ สอดคล้ องกับบ ริบทของสั งคม                
ที่เปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู้ไม่พัฒนาทักษะเด็ก และการ
เรียนภาษาอังกฤษขาดมาตรฐาน 

2. การผลิตและพัฒนาครู ภาระงานเยอะ ครูไม่ครบชั้นเรียน สอนไม่ตรงเอก ครูขาดขวัญ
ก าลังใจ และครูไม่เก่ง 

๓. การทดสอบ การประเมนิ              
การประกนัคุณภาพและการพฒันา
มาตรฐานการศกึษา 

การประเมินครูมากเกินไป การประเมินสถานศึกษา ระบบ
การศึกษาต่อในแต่ละระดับ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

4. ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของการ
พฒันาประเทศ 

ขาดก าลังแรงงานสายวิชาชีพ งานวิจัยไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
มาตรฐานฝีมือยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ และ
การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ไม่เป็นตามความต้องการของ
ประเทศ 

๕. ไอซีทเีพื่อการศึกษา ขาดความเสถียร ไม่ทันสมัย ไม่ทั่วถึง ทับซ้อน ขาดการบูรณา   
การไม่ได้น าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ  ผลิตแต่ไม่เผยแพร่และ
น าไปใช้ 

๖. การบรหิารจัดการ ขาดการบูรณาการ การกระจายอ านาจ การก ากับดูแลขาด
ประสิทธิภาพ และระบบงบประมาณที่ไม่สอดคล้องต่อการ
ด าเนินงาน 

 

การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวติอยา่งยั่งยนื 
-  การพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน        

อย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
-  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาสากล และภาษาเพ่ือนบ้าน 
-  เน้นครูผู้สอนให้ตรงตามคุณวุฒิและมีกระบวนการพัฒนาผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  จัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
-  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 

//มาตรฐาน... 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย สาระส าคัญ ๔ ประเด็น ได้แก ่

๑. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
๒. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
๓. การจัดการศึกษา 
๔. แนวน าสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานการศึกษาชาติ มี ๓ มาตรฐาน ๑๑ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (คนไทย

เป็นคนเก่ง คนด ีและมีความสุข) ( ๕ ตัวบ่งชี้ ) 
มาตรฐานที่ ๒  แนวทางการจัดการศึกษา (๓ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๓  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน         

(๓ ตัวบ่งชี้) 

วันที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา คณุธรรมและจรยิธรรมส าหรบันักวชิาการศึกษา 

: พล.อ.ต.นพ.บุญเลศิ  จลุเกยีรติ 

คุณธรรม คือ ความดีงาม ส่วน จรยิธรรม คือ การปฏิบัติที่ถูกต้องและดีงามอย่างเหมาะสม 

สตูรส าเรจ็การท างานใหไ้ดผ้ลและเป็นสิง่ทีจ่ าเปน็ส าหรบัมนุษยท์ุกคน ประกอบด้วย 
1. สติ คือ ความระลึกได้ ความนึกขึ้นได้ ความไม่เผลอ ฉุกคิดขึ้นได้ การคุมจิตไว้ในกิจ  

หมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะท าจะพูดได้ นึกถึงสิ่งที่ท าค าที่พูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม 
ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้เลินเล่อพลั้งเผลอ ป้องกันความเสียหายเบื้องต้นยับยั้ งชั่งใจไม่บุ่มบ่าม เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ความไม่ประมาท 

สติใช้เพ่ือที่จะรู้เท่าทันในสังขาร 3 
     - รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว (กายสังขาร) ในอันที่จะการสร้างกรรมใดๆ นั่นคือ ศีล 
     - รู้เท่าทันในอารมณ์ท่ีปรุงแต่งจิต (จิตสังขาร) จนจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ นี่คือ สมาธิ 
     - รู้เท่าทันความคิดทั้งหลาย (มโนสังขาร) ว่าความคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่(โยนิโส
มนสิการ) นี้คือ ปัญญา 

๒. ปัญญา คือ ความรู้ทั่ว คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน, รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ, รู้สิ่งที ่
ควรท าควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยก ากับศรัทธา เพ่ือให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงม
งาย 
ปัญญา ท าให้เกิดได้ 3 วิธี คือ 

-  โดยการสดับตรับฟัง การศึกษาเล่าเรียน (สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟัง) 
-  โดยการคิดค้น การตรึกตรอง (จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิด) 
-  โดยการอบรมจิต การเจริญภาวนา (ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการอบรม) 

3. ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความเชื่อท่ีประกอบด้วยเหตุผล 
 
 
 

//4.กุศล... 
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๔. กุศลกรรม คือ  

๑. การละชั่ว : การเอาตัวรอดโดยไม่ท าให้ใครเดือดร้อน และหาความสุขโดยไม่ผิด 
ท านองคลองธรรม  

2. ท าดี : มีวินัย (ความซื่อสัตย์สุจริต) ความรักความเมตตา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  
มีความกตัญญูกตเวที และไม่ละโมบ ติดวัตถุ 

5. สายกลาง คือ  อริยมรรค มีองค์ 8 เมื่อกล่าวโดยย่อแล้ว เรียก "ไตรสิกขา" ได้แก่ ศีล  
สมาธิ ปัญญา คือ ความพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย และที่จะให้ตรงกับความจริง ไม่ให้ไปสุดโต่ง หรือเอียงสุด
ด้านใดด้านหนึ่ง 

การปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ เพื่อชีวิตที่เป็นสุขและสมดุล 
- ต้องเริ่มจากการตระหนักให้ชัดเสียก่อนว่า การที่โลกก าลังเต็มไปด้วยปัญหา ไม่ใช่เกิดจากการขาด 

“ความรู้” แต่เกิดจากการขาด “ปัญญา” 
- มนุษย์ถูกโปรแกรมให้  “ไม่ฉลาดสุดๆ” ก็เพ่ือป้องกันการสูญพันธุ์ 
- ปัญหาหลักของประเทศทีด่้อยหรือก าลังพัฒนา คือการขาด “วินัย” 
- หลัก ไตรสิกขา ของการศึกษา คือ ศีล (วินัย) สมาธิ ปัญญา 
- ประเทศไทย ๔.๐ ไม่มีวันเกิดข้ึนได้ ถ้าคนไทยยังขาดวินัย 
- การศึกษาที่ผ่านมาค่อนข้างล้มเหลว เพราะเราไม่เน้นการปลูกปัญญา 

ปัญญา คืออาวุธที่ส าคัญที่สุดที่จะต่อสู้กับปัญหาทุกรูปแบบในโลกนี้ 
 
 

 
 
 

 
วันที่ 24 มกราคม 2562 

เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏบิตัิงานทางการศกึษา 
:  อ.ธาดา  ธนสรุยิสกลุ 

 

สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการน าข้อมูลดิบมาค านวณทางสถิติ หรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งข่าวสารทีไ่ด้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถน ามาใช้งานได้ทันที 

สารสนเทศมีคุณลักษณะที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ 
1. เป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 
2. เป็นรูปแบบที่มีประโยชน์ น าไปใช้งานได้ 
3. มีคุณค่าส าหรับใช้ในการด าเนินงานและการตัดสินใจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ 
ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยี
คมนาคม 
 

//เทคโนโล... 

การต่อสูก้ับความทุกข์ในโลกยุคนี ้ต้องม ีปญัญา เปน็อาวธุ มีกุศลกรรม เปน็เกราะ  
และมเีงนิ ทีไ่ดม้าดว้ยความสจุรติ เปน็เครือ่งทุน่แรง 
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา 
อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียน   การสอน 
การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล 
การพัฒนาบุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นที่นิยมประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน อาทิ 
1. ระบบสารสนเทศช่วยในการเรียนการสอน 
2. การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
3. การประชุมทางไกลระบบจอภาพ 
4. ระบบฐานข้อมูลการศึกษา 
5. ระบบสารสนเทศเอกสาร 

บิตคอยน์ (Bitcoin) 
เป็นเงินตราแบบดิจิทัล (cryptocurrency) และเป็นระบบการช าระเงินที่ใช้กันทั่วโลก บิตคอยน์

เป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกที่ใช้ระบบกระจายอ านาจ โดยไม่มีธนาคารกลางหรือแม้แต่ผู้คุมระบบแม้แต่คนเดียว 
เครือข่ายเป็นแบบเพียร์ทูเพียร์ และการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างจุดต่อเครือข่าย (network node) โดยตรง 
ผ่านการใช้วิทยาการเข้ารหัสลับและไม่มีสื่อกลาง การซื้อขายนี้ถูกตรวจสอบโดยรายการเดินบัญชีแบบ
สาธารณะที่เรียกว่าบล็อกเชน  

บิตคอยน์ถูกพัฒนาโดยคนหรือกลุ่มคนภายใต้นามแฝง "ซาโตชิ นากาโมโตะ"และถูกเผยแพร่ใน
รูปแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซในปี พ.ศ. 2552 

บิตคอยน์ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วย 'การขุด' (mining, การท าเหมือง) และสามารถแลกเป็นสกุลเงินอ่ืน 
สินค้า และบริการ ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีร้านค้ากว่า 100,000 ร้านยอมรับการจ่ายเงินด้วย
บิตคอยน์งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประมาณว่าใน พ.ศ. 2560 มีผู้ใช้เงินตราแบบดิจิทัล 2.9 ถึง 
5.8 ล้านคน โดยส่วนใหญ่แล้วใช้บิตคอยน์  
อัตราแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ (18,000 USD ต่อ 1 BTC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//วันที่ 25... 

การใชง้าน Digital in Thailand  มกราคม ๒๐๑๘ 
ประชากรทั้งหมด ๖๙.๑๑ ล้านคน  
ใช้งานอินเตอร์เนต ๕๗.00 ลา้นคน ( ๘๒ % )   ใช้งาน Social media  ๕๑.00 ล้านคน ( ๗๔ % ) 
ใช้งานโทรศัพท์  ๕๕.๕๖  ล้านคน ( ๘๐ % )     ใช้งานโทรศัพท์เล่น Social  ๔๖.๐๐  ล้านคน ( ๖๗ % ) 
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วันที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา แนวโนม้การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและเทคโนโลยี

สมัยใหม ่ : ดร.ศวิชั  บญุเกิด 
 

โลกในยคุทศวรรษที ่๒๑ เรยีกว่า VUCA World  
V - Volatility คือ ความผันผวนสูง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่

มี    การเปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาหรือท านายได้ 
U - Uncertainty คือ สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง คาดการณ์ได้ยาก  
C - Complexity คือ ความซับซ้อนที่มากข้ึนเรื่อยๆเชิงระบบ  มีปัจจัยมากมายและซับซ้อนต่อการ

ตัดสินใจ   
A - Ambiguity คือ ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน    
จากสภาวะ "VUCA world" ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาๆ 

บางครั้ง      เราเรียกว่า "VUCA world" ว่า  "The New Normal หรือ ความเป็นปกติแบบใหม่" จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่หัวหน้าและผู้น าในองค์กรต้องสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สร้างศักยภาพ ความสามารถ 
และพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ภายใต้
สภาวะ The New Normal หรือ ความเป็นปกตแิบบใหม่ 
 

บริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
๑. การเมืองการปกครอง  

  รัฐโบราณ              รัฐราชการ              รัฐกึ่งตลาด               รัฐตลาด 
๒. ระบบเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจแบบยังชีพ              เศรษฐกิจแบบท าเพ่ือขาย              เศรษฐกิจแบบส่งออก 

  เศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการผลิตมากโดยใช้เครื่องจักร สินค้ามีความหลากหลายโดยแยก
ย่อย    ตามชนิดสินค้า มุ่งหวังผลก าไรสูงสุดโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน มีการใช้ทรัพยากรแบบ
ล้างผลาญ 

๓. สังคมวัฒนธรรม 
สังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม            สังคมวัฒนธรรมสมัยใหม่             สังคมวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่    

การครอบง าทางวัฒนธรรม โดย สื่อ (ภาพยนตร์ หนังสือ สิ่งพิมพ์) และการศึกษา (ระบบคิด) 
4.  การสาธารณสุข 

   
 
 
 
 

5.  การศึกษา 
 - ยึดแบบตะวันตก (บริบททางสังคม ปรัชญาแนวคิด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และโครงสร้าง
ทางสังคม) 
 - บ่อเกิดความรู้ (ตรรกะ ประสบการณ์ การหยั่งรู้ ความรู้เฉพาะที่เฉพาะแห่ง) 
 
 

//วันที่ 25... 

การแพทยส์มยัเกา่ 
(หมอต าแย หมอกระดูก 
หมอจับเส้น หมอใบไม้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

การแพทยส์มยัใหม่ 
(อนามัย โรงพยาบาล) 

แบบวทิยาศาสตร ์
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วันที่ 25 มกราคม 2562 
เวลา 13.00 -16.00 น. วชิา การปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์และวฒันธรรมองค์กร  : ดร.ศวิชั  บญุเกดิ 

 

กระบวนทัศน ์คือ แบบแผนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ และวิธีการให้คุณค่า 
วัฒนธรรมองค์กร คือ แบบแผนที่สมาชิกยอมรับและถือปฏิบัติเป็นทั้งแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยมอุดมการณ์ขององค์กรและปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กร แบบแผนทางการกระท าขององค์กร 
ประเทศไทย ๔.๐ บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ระบบราชการต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือพลิกโฉมให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ
รวมถึงเป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้จริง รัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยเป็นที่พึง
เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยยึดหลักการดังนี้ 

๑. ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง (Open and Connected Gov.) 
 - เปิดเผยข้อมูล บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีการแชร์ข้อมูลระหว่างส่วนราชการ 
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานกันได้ เปิดกว้างให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ควร
ด าเนินการให้ภาคส่วนอื่นด าเนินการแทน การเชื่อมโยงภาครัฐต้องมีเอกภาพและสอดประสาน 

๒. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – Centric Gov.) 
 - การท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า การท างานต้องตั้งค าถามเสมอว่าประชาชนได้อะไร มุ่งแก้ไข
และตอบสนองความต้องการประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอ มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณา
การ การใช้ระบบดิจิทัลที่ทันสมัยในการให้บริการของภาครัฐ และมีการให้บริการหลายช่องทางและ
ตลอดเวลาด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Social Media , Website ฯลฯ 

๓. ภาครัฐที่สมรรถนะสูง (Smart and High performance Gov.) 
 - มีการวางแผนยุทธศาสตร์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการประยุกต์ใช้ความรู้แบบข้ามสาขา เพ่ือ
ตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปลี่ยน ทรงคุณค่าและ
สนองตอบต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที ปรับตัวเป็นองค์กรส านักงานสมัยใหม่และสร้างราชการให้ผูกพันต่อ
การปฏิบัติราชการ 
ปัจจยัแห่งความส าเร็จของระบบราชการ ๔.๐ 

- สานพลังระหว่างภาครัฐกับรัฐและภาคส่วนอ่ืนๆเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นกว่าการประสานงานและ
การท างานร่วมกันเป็นการท างานร่วมกันอย่างสอดประสาน 

- Collaboration การบูรณาการ (การคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน แบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
รบัผิดชอบและยอมรับความเสี่ยงร่วมกัน และระดมทรัพยากรในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

นวัตกรรม (Innovation) : การคิดค้นหรือแสวงหา Solution ท าให้เกิด Big Impact เพ่ือปรับปรุงและ
ออกแบบการให้บริการสาธารณะ และนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือ
สนองตอบต่อปัญหาความจ าเป็นความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพเป็นพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลง 
การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล  เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ
คลาวด์ อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกัน สามารถติดต่อกันแบบเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่
ที่ใดก็จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบสลับซับซ้อนได้ ซึ่งช่วยให้ระบบราชการ ตอบสนองและความคาดหวังประชาชน 
 
 

//วันที่ 28... 



- 10 - 

วันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา สทิธปิระโยชนแ์ละสวสัดิการของข้าราชการสว่นท้องถิน่ 

: อ.กติติกานต ์ รูร้อบด ี

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  (มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๗) 

ค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายได้  
- การใช้และตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร      

ค่าถ่าย/พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อสื่อสาร และค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ (เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง จ าเป็น เหมาะสม ประหยัด) 

- ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่บรรจุเอกสาร (๓๐๐ บาท/ใบ) ค่าของสัมมนาคุณในการดูงาน (๑,๕๐๐ บาท/
แห่ง) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บัญชีหมายเลข ๑) ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร (บัญชีหมายเลข ๑)     
ค่าเช่าที่พัก (บัญชีหมายเลข ๒ และ ๓) ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม (เท่าท่ีจ่าย
จริง) 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   

- ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕  ใช้บังคับ ๒๓ ธ.ค. 2555 
- ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘  ใช้บังคับ ๒๔ ม.ีค. 2558 
- ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  ใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. 255๙ 
- ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  ใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. 2561 

 

ประเภทการไปราชการ 
๑. ไปราชการชั่วคราว  ได้แก่  

  ๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

(๒) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(๓) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามบัญชีหมายเลข ๑  

     - การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานท่ีอยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี 
      กรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วน
ที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน 
                กรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกินสิบสอง
ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงข้ึนไปให้ถือเป็นครึ่งวัน 
           (๒) ค่าเช่าที่พัก  เบิกในลักษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงก็ได้ตามบัญชีหมายเลข ๒ ในกรณีเดินทางไป
ราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน ๒๕% (กรณีเลือก    
เบิกในลักษณะจ่ายจริงเท่านั้น)  
  (๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทกุ ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน เบิกได้โดยประหยัด 

//(4) ค่าใช้... 
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(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
๒. ไปราชการประจ า ได้แก่ การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน (การโอน,ย้าย) เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ ๑๕ 
เบิกค่าขนย้ายเหมาจ่ายได้ (บัญชีหมายเลข ๓) (ข้อ ๓๓ ฉบับที่ ๒) โดยเบิกจากสังกัดใหม่ 
๓. การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ได้แก่ การเดินทางเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจ า
ในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ เบิกจากต้นสังกัดเดิม ข้อ ๔๖ (ฉบับที่ ๒) 
๔. การเดินทางไปราชการตา่งประเทศ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามข้อ ๘ 

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548   
     - ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใช้บังคับ ๒๒ พ.ค. 2551 
     - ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  ใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. 255๙ 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘ .๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบ้านพักของ อปท. 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘ .๒/ว ๕๘๖๒ ลงวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙                  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเมื่อ  
๑. อปท. ไม่จัดที่พักให้ และ  
๒. ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ในท้องที่นั้น สิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อมีสิทธิตั้งแต่ได้เช่าอยู่จริงแต่ไม่ก่อนวั น

รายงานตัว มีสิทธิได้ ๓ วิธี คือ 
๑. เบิกค่าเช่าบ้าน ไม่จ าเป็นต้องย้ายชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เช่า จะเช่าอยู่ต่าง

ท้องที่        ที่ท างานก็ได้ เช่าบ้านใครก็ได้รวมทั้งพ่อแม่ พ่อแม่คู่สมรสแต่ต้องเช่าจริงอยู่จริง ไม่จ าเป็นต้อง
เช่าทั้งหลัง และควรท าสัญญาเช่าควรท าอย่างน้อย ๓ ปี 

๒. เบิกค่าเช่าซื้อ บ้านที่น ามาใช้สิทธิต้องอยู่ในท้องที่ที่ท างาน เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้
เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน 

 ๓. น าค่าผอ่นช าระเงนิกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน น าค่าผ่อนช าระในท้องที่เดิมไปเบิกในท้องที่ใหม่
ได้ หรือจะเช่าบ้านหรือซื้อบ้านในท้องที่ใหม่แล้วน ามาเบิกก็ได้ (ต้องเข้าเงื่อนไข ๒ ไม่)  ถ้าผ่อนหมดก็
สามารถใช้สิทธิเช่าบ้านหรือซื้อบ้านได้อีก หากกู้ร่วมกับผู้อ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรส ให้น าใบเสร็จที่ผ่อนช าระหารสอง 
เหลือเท่าไรให้เบิกได้ตามบัญชีท้ายระเบียบ 
 

วันที่ 28 มกราคม 2562 
เวลา 13.00 - 16.00 น. วชิา การด าเนนิการทางวนิยั  : อ.สริริตัน ์ แตงรอด 

วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๕  ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
ข้อ ๖  ต้องสนับสนุนการปกครองระบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อ ๗  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 

         ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

//การปฏิบัติ... 
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        การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิ
ควรได้เป็นการทจุริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๘ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
ข้อ ๙ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวัง  รักษาประโยชน์ของ     

ทางราชการ  และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
         การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๑๐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี  
และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ใหเ้สียหายแก่ราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง       

ข้อ ๑๑ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

ข้อ ๑๒  ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิด    

อย่างร้ายแรง 
ข้อ ๑๓ ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย        

และระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น จะท าให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ  ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ     
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง             

ข้อ ๑๔ ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

ข้อ ๑๕ ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความ  ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า   
เป็นการรายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ข้อ ๑๖ ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
ข้อ ๑๗ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 

        การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ        
อย่างร้ายแรง  หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผล      
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๑๘ ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน  
และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

//ข้อ19... 
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ข้อ ๑๙ ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ 
หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
        การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ข้อ ๒๐ ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยง
ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

ข้อ ๒๑ ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ข้อ ๒๒ ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืน       
ที่เกี่ยว ข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง            
ของข้าราชการโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓  ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้      
เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆอันไดช้ื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกหรือ    
ให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

การด าเนินทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายก อปท. ด าเนินการสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้
โอกาสชี้แจงหรือมอบหมายพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรม
โดยไม่ชักช้า     โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหา สรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและต้องให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจงรวมทั้งน าสืบแก้ข้อกล่าวหา หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
ด าเนินการสอบสวน 

การด าเนินทางวินัยอย่างร้ายแรง นายก อปท. ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตรวจสอบความถูก
ต้อง ก าหนดประเด็นสอบเพ่ิม (จ าเป็น) พิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน ถ้าเห็นยุติ/งด/ไม่ร้ายแรง สั่งหรือ
ออกค าสั่งลงโทษไม่ร้ายแรงก่อนรายงาน แต่ถ้ากรรมการหรือนายกฯเห็นว่าผิดวินัยร้ายแรงให้รายงาน ก 
จังหวัด เมื่อมีมติประการใด ให้นายกฯสั่งหรือปฏิบัติตาม 

กรรมการสอบสวน 
การแต่งตั้ง : แต่งตั้งจากพนักงาน อปท. ในสังกัด และกรณีจ าเป็นอาจแต่งตั้งจากพนักงาน  

อปท. อ่ืนหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด 
องค์ประกอบ : แต่งตั้งจ านวนอย่างน้อย ๓ คน  ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบสวน 

๑ คน และกรรมการและเขานุการ อาจจะแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
คุณสมบัติ : ประธานกรรมการสอบสวน ต้องด ารงต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 

ตามที่ ก กลางก าหนด กรรมการสอบสวน ต้องมีนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการ
อบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยหรือประสบการณ์ 

 
 
 
 

 

//ข้อแตกต่าง… 
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ข้อแตกตา่งของอทุธรณแ์ละรอ้งทกุข์ 
 

ที ่ อุทธรณ ์ ร้องทกุข์ 
๑ เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องของพนักงานสัมพันธ์ 
๒ เหตุ (ถูกลงโทษวินัยหรือให้ออกจากราชการ 

๖ กรณี) 
เหตุในเรื่องการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆนอกจากเหตุ
ที่ต้องอุทธรณ ์

๓ หนังสืออุทธรณ์ไม่ต้องระบุต าแหน่ง หนังสือร้องทุกข์ต้องระบุต าแหน่ง 
๔ ก.จังหวัด เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา นายก อปท . หรือ  ก จั งหวัด  เป็ นผู้ มีอ านาจ

พิจารณา แล้วแต่กรณ ี
๕ โต้แย้งชั้นเดียวทุกกรณี โต้แย้งสองชั้น บางกรณี 
๖ พิ จารณ าจากส านวนสืบสวน  ส านวน

สอบสวนเป็นหลัก 
พิจารณาจากเรื่องราวทีเ่ป็นเหตุแห่งการร้องทุกข ์

7 อุทธรณ์ต่อ ก จังหวัด ภายใน ๓๐ วันนับ
จากวันที่ได้รับค าสั่ง 

ร้องทุกข์ต่อ นายก อปท. หรือ ก จังหวัด ภายใน       
๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับค าสั่ง 

 

วันที่ 28 มกราคม 2562 
เวลา 16.00 – 19.00 น. วชิา ยุทธศาสตรช์าตสิูก่ารศึกษาทอ้งถิน่  : ผอ.ช โชคชยั ค าแหง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
แนวทางการปฏริปูการศึกษา ในยคุ Thailand 4.0 

-  สร้างวิจัยสู่นวัตกรรม  ผลิตคนป้อนภาคอุตสาหกรม มีทักษะและสมรรถนะและช่องทางในการ
ประกอบอาชีพตามกลุ่มอุตสาหกรรม ๔ .๐ สร้างผู้น าผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีทักษะด้าน ICT อ่านเข้าใจ วิเคราะห์ได้  Active Learner  เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้
ประยุกต์ใช้ได้ ทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ 
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาได้ โดยจะเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดก็ได้ (มาตรา ๕๘ (๒) ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕) 
 
 
 

//ภารกิจ... 
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ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

➢ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
➢ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
➢ การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ 
➢ การจดัการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเยาวชน 
➢ การด าเนินการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและกิจกรรม 

วงจรการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน 
➢ ดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
➢ ๓ ขวบแรกส าคัญมากต่อการพัฒนาการของเด็ก 
➢ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีคุณภาพ 
➢ การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑ – ๒ หรือ อนุบาล ๑ – ๓) 

- พัฒนาเด็กในวัย ๔ – ๖ ขวบ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม 
  - หลักฐานการวิจัยสมองมนุษย์ พบว่า เด็กจะเรียนรู้และประทับตราไว้ในสมอง โดยเฉพาะ
สมองส่วนหน้าตั้งแต่วัยต้นๆ 

➢ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษา ๖ ปี และมธัยมศึกษา ๖ ปี) 
- เพ่ือที่จะสร้างพลเมืองดี เก่ง ดี มีสุข 
- ร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกัน เพื่อช่วยหนุนให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น.วชิา การบรหิารงานบคุคลและความกา้วหนา้ในต าแหนง่นักวชิาการศึกษา 

: อ.ผ่องพรรณ  มขุธระโกษา 
 

ค าสั่ง คสช ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น  ลงวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีขอบเขตค าสั่ง ดังนี้ 

ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.) เข้ามา         
ท าหน้าที่เฉพาะ 

1. กระบวนการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๒. กระบวนการคัดเลือกและสอบคัดเลือกในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหาร

ท้องถิ่นและสายงานบริหารสถานศึกษา 
๓. การโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น 
๔. กระบวนการอ่ืน เช่น การโอนในต าแหน่งและระดับเดียวกัน การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน

จากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับของต าแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการ 
การจัดตั้งส่วนราชการและอ่ืนๆยังคงเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละ อปท.เช่นเดิม 

 
 

 
//ก าหนดให้... 
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ก าหนดให้ กสถ. เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยจัดสอบเอง หรืออาจให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสอบแข่งขันภายใต้การ
ก ากับดูแลของ กสถ. 
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//ความก้าวหน้า... 

ค าสัง่ คสช. ที่ ๘/๒๕๖๐ 

การสอบแขง่ขนั การคัดเลือก 
และสอบการคัดเลือก 

การโอนกรณเีหตจุ าเปน็ 
หรือเหตุขดัแยง้ 

 

มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการคดัเลือก พ.ศ.๒๕๖๐ 

มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

การสอบแขง่ขนั พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
การสอบแขง่ขนั พ.ศ.๒๕๖๐ 

มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการ
สอบคัดเลือกและการคดัเลือก

ให้ด ารงต าแหนง่สายงาน
ผูบ้รหิาร  

พ.ศ.๒๕๖๐ 

มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการ
โอนกรณทีี่มเีหตจุ าเปน็ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
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ความกา้วหนา้ในต าแหนง่นักวชิาการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
         
              ป.เอก  ๒ ป ี
              ป.โท  ๔ ป ี
              ป.ตร ี ๖ ป ี
 
 
 
 

 
 
 

 
วันที่ 29 มกราคม 2562 

เวลา 13.00 – 163.00 น. วชิา การบรหิารการเงนิการพสัดุของ อปท.  : อ.หทัยทิพย ์ รอดสัน้ 
 

พระราชบญัญตักิารจดัซื้อจัดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐  
ใช้บังคับวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน 
ดังนี้ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๒. มุ่งเนน้การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือความโปร่งใสและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
๓. ค านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เงิน 
๔. เน้นการวางแผนและประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๕. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
๖. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส 

 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

//“พัสดุ”… 

เชีย่วชาญ 
( ๙ ) 

 

ช านาญการพิเศษ 
( ๘ ) 

 

ช านาญการ 
( ๖ – ๗ ) 

 

ปฏบิตัิการ 
( ๓ – ๕ ) 

ประเภทวชิาการ 

๔ ป ี

๒ ป ี

ประเภทอ านวยการ 

ฝา่ยตน้ 
( ฝ่าย ๖/๗ ) 

ผอ.กอง ตน้ 
( ๖ – ๗ ) 

 

ผอ.กอง กลาง 
 ( ๘ ) 

 

ผอ.ส านกั สูง 
 ( ๙ ) 

 

๔ ป ี

๒ ป ี

๒ ป ี

๘ ป ี

๖ ป ี

๔ ป ี

๔ ป ี

ประเภทบริหารท้องถิน่ 

รองปลัดตน้ 
 

ปลดั ตน้ 
 
 

รองปลัดกลาง 
 

ปลดั กลาง 
 

รองปลัดสงู 
  
 

ปลดัสูง 
  
 

๒ ป ี ๒ ป ี

๒ ป ี

๒ ป ี

๒ ป ี

๒ ป ี

๔/๓ ป ี

๔ ป ี

๒ ป ี

๒ ป ี

๔/๓ ป ี

๔ ป ี
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“พัสดุ” หมายความว่า  
๑. สินค้า คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ใน

สินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
๒.งานบริการ คือ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขนตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
๓.งานก่อสร้าง คือ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดและการ

ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน 
๔.งานจ้างที่ปรึกษา คือ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือ

แนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การ
คลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ใน
ภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  

๕.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คือ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  
เพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพัสดุ 
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซ่ึง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

  (๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 

หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดย
จะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
 หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้แก่ คุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ตรวจสอบได้ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ อาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
  (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
 
 
 
 

(3) วิธีเฉพาะ... 
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(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ 
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
  (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
  (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง 
และผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด 
  (ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ซึ่ง
หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ 
  (จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ 
  (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 

(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้  
  (ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (๒) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
  (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
  (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 
  (ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเ กิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้า งไว้ก่อนแล้ว 
และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่า
ของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
  (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ 
  (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 

//(ซ) กรณี... 
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  (ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง     ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          วธิกีารซื้อหรือจา้ง กระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

(๑) วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป กระท าได้ ๓ วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ใน
ระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - 
market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งสามารถกระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทและเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด   
    (๓) วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทแต่
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้  

(๒) วธิคีดัเลือก 
(๓) วธิเีฉพาะเจาะจง 

 
วันที่  ๓๐  มกราคม ๒๕๖๒ 

เวลา 09.00 – 12.00 น.วชิา การบรหิารความขัดแยง้และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
: รศ.ดร.ทองฟ ู ศริวิงษ์ 

 ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ เมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันด้วยเรื่องในเชิงเนื้อหาสาระหรือเชิงอารมณ์ 
ซึ่งก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม 
ระดบัของความขดัแย้ง  
 ๑. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล : เป็นสภาวะที่บุคคลรับรู้ถึงความขัดแย้งจิตใจตนเองเมื่อเผชิญ
เป้าหมาย ค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการหลายๆ อย่างที่แตกต่างในเวลาเดียวกัน เป็นลักษณะที่ตนชอบทั้ง
คู่หรือต้องเลือกเพียงอย่างเดียว เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความไม่แน่ใจว่าเขาถูก คาดหมายให้ปฏิบัติงานอะไรหรือ
ถูกคาดหมายให้ปฏิบัติงานเกินความสามารถของตน 

//2.ความขัด... 
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 ๒. ความขัดแยง้ระหวา่งบคุคล  
 ๓. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม : ความขัดแย้งของสมาชิกภายในกลุ่มที่เกิดจากการความไม่เห็นด้วย
เนื่องจากแนวคิดต่างกัน เมื่อสมาชิกสรุปผลจากข้อมูลเดียวกันโดยสรุปต่างกันจึงท าให้เกิดความขัดแย้ง 
 ๔. ความขัดแย้งระหว่างองค์กร : ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของบุคคลกับองค์กร ความไม่
สัมพันธ์ระหว่าง ค าสั่งทางการ – ไม่เป็นทางการ 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
 ๑. มุมมองแบบดั้งเดิม : ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยง 
 ๒. มุมมองแบบมนุษย์สัมพันธ์ : ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติและยากที่จะหลีกเลี่ยง ความ
ขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป สามารถก าหนดแนวทางในการแสดงออกได้ 
 ๓ . มุมมองแบบร่วมสมัย  : ความขัดแย้งท าให้เกิดผลดีต่อกลุ่ม เพราะเป็นตัวบังคับให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตองค์กร ความขัดแย้งสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
การบริหารความขัดแย้ง 

๑. กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งทางอ้อม 
➢ การลดการพ่ึงพาอาศัยกัน : การจับแยก การใช้เกราะกันชน การใช้หมุดเชื่อมโยง 
➢ การดึงดูดเข้าสู่เป้าหมายร่วม 
➢ สายการบังคับบัญชา 
➢ การปรับเปลี่ยนโดยใช้เรื่องเล่าและงานเขียน 

๒.กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งโดยตรง 
➢ กลยุทธ์แพ้ – แพ้ : การหลีกเลี่ยง การปรองดองหรือความราบรื่น การประนีประนอม 
➢ กลยุทธ์ชนะ – แพ้ : การแข่งขัน การใช้อ านาจสั่งการ 
➢ กลยุทธ์ชนะ – ชนะ : การให้ความร่วมมือ การแก้ไขปัญหา 

 
วันที่ 30 มกราคม 2562 

เวลา 13.00 - 16.00 น. วชิาเทคนิคการให้ค าปรึกษา นเิทศ ติดตามและแนะแนว : อ.สวุทิย ์ มลูค า 

การจดัระบบความคดิดว้ยผงัมโนทศัน์ 
 กรอบมโนทัศน์ : แผนผังหรือแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของความคิดหรือข้อมูลส าคัญอย่างมี
ระบบเป็นล าดับขั้น โดยอาศัยค าหรือข้อความเป็นตัวเชื่อมเพ่ือให้ความสัมพันธ์เป็นไอยางมีความหมายหรือ
อาจเรียกว่า “แผนภาพโครงเรื่อง” 
 วิธีการเขียน Mind Map 
  ๑. เริ่มเขียนหัวข้อเรื่องหรือวาดภาพสีตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
  ๒. เขียนหรือวาดหัวข้อส าคัญที่สัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องแตกออกจากศูนย์กลาง 
  ๓. ใช้ภาพให้มากที่สุด 
  ๔. ควรเขียนค าด้วยตัวบรรจงขนาดใหญ่ 
  ๕. ค าท่ีเขียนควรเป็นค าหลัก (Key Word) 
  ๖. เขียนค าเหนือเส้นและแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่นๆ 
  ๗. ใช้สีให้หลากหลายทั่ว Mind Map 

//8.ควรปล่อย 
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  ๘. ควรปล่อยให้หัวคิดอย่างอิสระ 
  ๙. เติมก่ิงก้านสาขาของแต่ละหัวข้อส าคัญไปเรื่อยๆเท่าที่สามารถคิดได้ 

การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษาให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเองซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการให้ค าปรึกษาพร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นจึงจะท าให้การด าเนินการให้ค าปรึกษาบรรลุเป้าหมายคือผู้รับค าปรึกษา มีภาวะสุขภาพจิตดี 

เทคนิคหรือทักษะที่ใช้ในการให้ค าปรึกษา : ทักษะการฟัง การใช้ค าถาม การทวนค า การตีความ
หรือ   แปลความ การให้ข้อมูล การสะท้อนความรู้สึก การให้ก าลังใจ การเงียบ การขอความกระจ่าง และ
การสรุปผล 

การนิเทศ : การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีส่วนร่วมคิด วางแผน การปฏิบั ติ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลเพื่อพัฒนางานนั้นๆให้ดียิ่งขึ้น 

เทคนิควธิกีารนิเทศภายใน : การสังเกตการณ์ท างาน การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ การสนทนาทาง
วิชาการ การสาธิตการสอน การจัดแหล่งเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ การประชุมสัมมนา การเชิญสถาน
ประกอบการ การนิเทศแบบคลินิก ฯลฯ 

ทักษะที่จ า เป็นของผู้นิ เทศ : ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การสื่อความหมาย การเป็นผู้น า 
กระบวนการท างานเป็นทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งมีการก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมา
ใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น  

ดังนั้น จุดเน้นที่ส าคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ 
การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตามจะเกิดข้ึนในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและน าผลมาใช้
ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ การประเมินจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ
โครงการ 

วันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น.วชิา การจดัท าโครงการและการบรหิารโครงการดา้นการศกึษาของ อปท. 

: ดร.สงา่  พฒันชวีะพลู 
 

การจดัท า Project Idea / Project Base 
๑. ชือ่โครงการ : (ท าอะไรกับใครเรื่องอะไร) + ที่ไหน 
๒. หลกัการและเหตผุล : ทีม่า (ตามนโยบาย…..  กฎหมาย…….  ตามสถานการณ์……….) สภาพ

ปัญหา (เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย (ลบ) สาเหตุ ที่ไหน เมื่อไร จ านวน) ความจ าเปน็ (ต้องท า
กิจกรรมหลักอะไร เพ่ือใครและส่งผลกระทบอย่างไร) 

๓. วตัถปุระสงค์ : กลุ่มเป้าหมาย + ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เพ่ือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้
ใช้…(เป้าหมาย) 

๔. เปา้หมาย : (ท าแล้วได้อะไร สิ่งของ หรือคน : ได้รับ……หรือได…้…….)   
๕. วธิดี าเนนิการ : ระบุกิจกรรมหลักน าสู่คนภายนอก ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
๖. งบประมาณ : งบรวมทั้งสิน้ แต่ละกิจกรรมหลักใช้เงินเท่าไหร่ 
๗. ผลกระทบโครงการหรือผลที่คาดว่าจะไดร้ับ : ส่งผลกระทบทางอ้อมบวกอย่างไร 

//8.ตัวชี้วัด... 
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๘. ตวัชีว้ดัและวธิกีารตดิตามและประเมนิผล 
๙. ระยะเวลาด าเนินการ 
๑๐. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

แนวทางในการพฒันาทอ้งถิน่ 
๑. ใช้หลักการบริหารงานยุคใหม่ : บริหารยุทธศาสตร์ บริหารการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง 

ภาวะผู้น า + จริยธรรม (บริหารงาน/บริหารคน/บริหารตนเอง) 
๒. ด าเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วม : เสริมอ านาจประชาชน ร่วมมือ เกี่ยวข้อง รับความคิดเห็น

ของประชาชน และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๓. ยึดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล : การสร้างดุลยภาพอย่างรอบด้าน คุณภาพชีวิต การ

อนุรักษ์ควบคู่กับการใช้อรรถประโยชน์ การพ่ึงพาตนเอง และการค านึงถึงลูกหลาน 
๔. มีการบูรณาการในการพัฒนา 
๕. ใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
๖. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนด
สภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก าหนดบนพ้ืน
ฐานข้อมลูที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ  
 ๑.วิสัยทัศน์ : สภาพการณ์ท่ีเราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต (ต้องการเป็นอะไร) วิสัยทัศน์ที่ดี ควร
เป็นข้อความที่เข้าใจง่ายแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและทิศทาง มีความเป็นไปได้ในการบรรลุถึง ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม วัดผลส าเร็จได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. พันธกิจ : ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องท า
อะไร) 

๓. เปา้ประสงคห์รือจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันา : ท าเพ่ืออะไร 
๔. ยทุธศาสตร์ : ท าอย่างไร 
๕. แนวทางการพฒันา : ท าโดยวิธีการใด 
๖. เปา้หมาย : ท าแค่ไหน/เท่าใด/กับใคร/เมื่อใด 

      - ผลผลิต (Output) : ผลิตภัณฑ์/บริการที่ เป็นธรรม จัดท าหรือด าเนินงานโดย
หน่วยงาน เพ่ือให้บุคคล/องค์กรภายนอกใช้ประโยชน์ 
      - ผลลัพธ์ (Outcomes) : ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิต/บริการ
ที่จัดท าหรือด าเนินงานโดยหน่วยงาน  เป็นผลที่ตามมาจากการใช้ผลผลิต/บริการ 
 เกณฑ์ก าหนดผลลพัธแ์ละตวัชีว้ัดผลงานหลัก โดยใช้ SMART คือ Specific (เฉพาะเจาะจง ชัดเจน) 
Measurable (สามารถวัดได้) Achievable (สามารถบรรลุได้) Realistic (สอดคล้องกับความเป็นจริง) และ 
Timely (วัดได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด)  
 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพองค์กร         
เพ่ือค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาส และอุปสรรคในการด าเนินการขององค์กร หรื อความสามารถใน
การแข่งขัน เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตหรือเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

// SWOT… 
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SWOT เป็นตัวย่อของ ค า 4 ค า ที่มีความหมายดังนี้ 
S ย่อมาจาก Strengths คือ  (จุดแข็ง) ปัจจัยภายใน ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่ได้เปรียบ 

หรือส่วนที่เข้มแข็งภายในองค์กร ที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย 

W ย่อมาจาก Weaknesses คือ (จุดอ่อน)  ปัจจัยภายใน ลักษณะขององค์กรที่ไม่ดีเป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์กร 

O ย่อมาจาก Opportunities คือ ปัจจัยภายนอกท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จขององค์กร (โอกาส) 
เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี) สภาพแวดล้อม
การด าเนินงาน (ด้านลูกค้า ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ) 

T  ย่อมาจาก Threats คือ ปัจจัยภายนอกที่คุกคาม  (อุปสรรค) เช่น สภาพแวดล้อม
ภายนอกทั่วไป (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี) สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 
(ด้านลูกค้า ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ) 

หลักส าคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพการณ์  (Situation 
Analysis) ทั้ง 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาสและ
อุปสรรค) จากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้รู้จักองค์กรของตนเอง (รู้เรา) 
และรู้จักสภาพภายนอก   (รู้เขา) อย่างชัดเจน 

 
วันที่ 31 มกราคม 2562 

เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา การปฏบิตัิตามกฎหมายทีไ่ม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อบคุลากรของ อปท. 
: อ.กรวฒุ ิ บรรยงวรพนิจิ 

 

พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
 หลักความรบัผดิทางละเมดิ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดละเมิดรับผิดเป็นส่วนตัว 
  ๒. หน่วยงานของรัฐร่วมรับผิดแล้วไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิด 
  ๓. เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดมีหลายคนต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง อ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ                    
พระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
หน่วยงาน     ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น       
การแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
           มาตรา ๔๒๐ ตาม ป.พ.พ.  “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า
ผู้นั้นท าผิดละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 
 

//ความรับผิด... 
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ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ มี ๒ กรณี คือ 
๑. กรณีเจ้าหนา้ที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก  

  - หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหาย กระทรวงการคลัง กรณีการกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่ง
ใด 
  - ผู้ที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีหลักการว่า “เมื่อเจ้าหน้าที่ท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานจะต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอก จะเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดโดยตรงไม่ได้” 

- การเรียกให้หน่วยงานรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สามารถท าได้ 2 วิธี คือ  
1. ฟ้องคดีต่อศาล   
2. ยื่นค าขอต่อหน่วยงานให้หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

- หลังจากหน่วยงานได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้ว หน่วยงานของรัฐ
มีสิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนกับหน่วยงานรัฐ 

๒. กรณีเจ้าหนา้ที่ละเมิดต่อหน่วยงาน 
กรณีที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (ไม่มี

บุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้อง) หน่วยงานสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

- ต้องเป็นการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ แล้วเกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงาน 
  - หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้กับหน่วยงานได้
เฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรงเท่านั้น 
การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้กับหน่วยงานรัฐ ไม่จ าเป็นที่หน่วยงานรัฐจะต้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนคนืกับหน่วยงานเต็มจ านวน หน่วยงานจะเรียกค่าสินไหมทดแทนคืนได้ โดย 

- ต้องค านึงถึงความร้ายแรงของการกระท าความผิดและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี โดย
ไม่ต้องเต็มจ านวนความเสียหายก็ได้ 

- หากละเมิดเกิดจากความรับผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ                
การด าเนินการส่วนรวมให้หักส่วนความรับผิดนั้นออก 
 

วันที่  ๑  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น.วชิา การจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

: ผอ.พริฐั  พลภูมริกัษ์ 
 

พระราชบญัญตัิการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
มาตรา ๘  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 

(๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 

//มาตรา 15... 
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มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม 

(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน 
ๆ    สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 
มาตรา ๒๒  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ 
และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน 

(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
(๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
(๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

มาตรา ๒๔  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้      

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รัก

การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย

ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภท  ต่าง ๆ 

//(6) จัดการ... 
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(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

พระราชบญัญตัสิง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย พ.ศ. 2551 
การศึกษานอกระบบ หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่
ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมี
วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู้ 

หลักการ :   
1) ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึงเป็นธรรม และมี 

คุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 
               2) การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนรู้ 

เป้าหมาย :  
1) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนและสังคม ที่ใช้

ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิต ทั้งนี้ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 
               2) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา 
 

การศึกษาตามอัธยาศัย หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิติประจ าวันของบุคคล ซึ่งบุคคล
สามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และ
ศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

หลักการ :   
1) การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้ เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
      2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนที่
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษา 
               3) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 

เป้าหมาย :   
1) ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
                 2) ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจ าเป็นในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
                 3) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษา        
ในระบบและการศึกษานอกระบบ 
 
 
 
 
 
 

//กิจกรรมการ.... 



- 28 - 

กิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
1) การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ ประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2) การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
3) การศึกษาต่อเนื่อง  

            3.1) การศึกษาเพ่ือพัฒนาการงานและอาชีพ 
            3.2) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
             3.3) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย :  
1) การส่งเสริมการอ่าน  
2) ห้องสมุดประชาชน  
3) วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 

กลุม่เป้าหมายในการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 
1) กลุม่เปา้หมาย เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติ 

          1.1)  ผู้ด้อยโอกาส 
          1.2)  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
          1.3)  ผู้สูงอายุ 
          1.4)  ชนต่างวัฒนธรรม 
          1.5)  ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

2) กลุม่เปา้หมาย เพื่อการพฒันาความสามารถในเชงิการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ 
           2.1) ผู้อยู่ในวัยแรงงานที่อยู่นอกระบบ 
            2.2) ผู้อยู่ในวัยแรงงานที่อยู่ในระบบ 

วันที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา การพฒันาหลักสตูรสถานศึกษาระดบัพืน้ฐาน/ปฐมวยั 

: ผอ.พริฐั  พลภูมริกัษ์ 
 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ๒๕๖๐ 
มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน

จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย 
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม 
 

//แผนการศึกษา 
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แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย :  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และ
ส านึกความเป็นไทยโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาเด็ก 

2. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
           หลกัการ  

๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานกาiเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะเจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 
 ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 

๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
จุดหมาย :  
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม       

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม ในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข. 
วิสัยทัศน์ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติ  

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และ
เป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

//หลักสูตร... 
 



- 30 - 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
การจัดประสบการณ์ส าคัญ : พัฒนาการด้านร่างกาย  พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้าน

สังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา    
สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก    
๓. ธรรมชาติรอบตัว                                                                                                                                                                                                
๔. สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
๕. วันส าคัญ    
๖. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๗. สะเต็มศึกษา 
๘. เราและอาเซียน   
๙. โตไปไม่โกง 
๑๐. เศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. นโยบาย / จุดเน้น 

 
วันที่  ๖  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา การบรหิารงานการศกึษาของท้องถิน่ตามแนวปฏริปูการศกึษา 
: ผอ.ธวชัชยั  รตัตญัญู 

 

การจดัการศกึษาทอ้งถิน่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น ตาม พรบ .เทศบาล        
พ.ศ.๒๔๙๖ พรบ.เมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒ พรบ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ พรบ.อบต. พ.ศ.๒๕๓๗  พรบ.
อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ และ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและ
บริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๑. ต้องยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

๒. อปท. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
๓. อปท. ต้องจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม หรือบกพร่องทางการสื่อสารและการเรียนรู้หรือร่างกายทุพลภาพ และจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษด้วย 

๔. ต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 

 
 
 
 

//5.กระบวน... 
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๕. กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 การปฏิรูปการศึกษา คือ การปรับเปลี่ยนพัฒนา เพ่ือให้การศึกษาสามารถสร้างคนดีให้กับสังคมและ
เป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 
การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. ดูแลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
๓. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๔. พัฒนาครู 
๕. เตรียมความพร้อมเพ่ือขับเคลื่อนประชาคม ASEAN 
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

 
วันที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2562 

เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา ศลิปะการพูดประสานงาน การสื่อสาร การน าเสนอและการถ่ายทอด
ความรู ้ : อ.ณชิาภา  แกว้ประดบั 

 

การบรรยายสรุป เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารในลักษณะที่เป็นการชี้แจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความยาว
หรือละเอียดมากและมีความสลับซับซ้อนให้สั้นลงและกระชับขึ้น แต่ยังคงครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาสาระ 
ประเภทของการบรรยายสรุป มี ๕ ประเภท คือ   

๑. การบรรยายสรุปเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 
๒. การบรรยายสรุปเพื่อการตัดสินใจ 
๓. การบรรยายสรุปเพื่อการด าเนินงานของคณะท างาน 
๔. การบรรยายสรุปเพื่อให้นโยบาย 
๕. การบรรยายสรุปในการประชุม 

วิธีการเขียนบรรยายสรุป : การสรุปด้วยการเขียน และการบรรยายสรุปด้วยวาจา 
 ๑.วิธีการเขียนบรรยายสรุปโดยทั่วไป ก่อนน าไปพูดบรรยายสรุป ผู้พูดควรเตรียมร่างค าบรรยาย
สรุปไว้ ด้วยวิธีการดังนี้ 
  ๑.๑  เขียนเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่องที่จะบรรยายอย่างสั้นๆว่ามีความเป็นมาอย่างไร
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  ๑.๒ เขียนถึงการด าเนินการครั้งส าคัญๆ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การพัฒนาหรือการ
ตัดสินใจ การตกลงใจในเรื่องนั้นๆอย่างไรบ้าง 
 

//1.3เขียน 
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 ๑.๓ เขียนข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือพัฒนาไปสู่
อนาคต 
การน าเสนอ คือ เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งในแวด
วงการศึกษา แวดวงวิชาชีพ การท างานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญกับทักษะการน าเสนอของ
บุคลากร 
 การน าเสนอจะประสบความส าเร็จได้หากมีการเตรียมการที่ดี “การเตรียมการเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จของการน าเสนองาน” 
 เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย ๓ ต. คือ  

๑. เตรียมกายและใจ : เสียง ความดังของเสียง การออกเสียง ภาษากาย และการเตรียมใจ 
๒. เตรียมเนื้อหา : เนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการน าเสนองาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน

ตามโครงสร้าง ได้แก่ การเปิด เนื้อหาหลักและการปิด 
๓. เตรียมสื่อ : สื่อที่ใช้ประกอบในการน าเสนอ เช่น ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนภาพ คลิปภาพ เสียง 

 ผู้น าเสนอที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ จะมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีบุคลิกดี มีความรู้อย่าง
ถ่องแท้ มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีภาพลักษณ์ที่ดี มีน้ าเสียงชัดเจน มีจิตวิทยาโน้ม
น้าวใจ มีความสามารถในการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ มีความช่างสังเกต และมีไหวพริบปฏิภาณในการค าถามดี 

 
วันที่  ๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม ่: ผศ.ดร.ศกัดิส์ทิธิ ์ ราชรักษ์ 
 

นวตักรรม คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพาณิชย์และต้องใหม่ด้วย 
ประเภทของนวัตกรรม   

๑ . Product Innovation/ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ที่มีความใหม่ตอบโจทย์ความต้องการ เช่น 
iPhone, Smart tv เป็นต้น 
 ๒. Process Innovation/กระบวนการที่สามารถท าให้การปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นโดยที่ลดหรือใช้ทรัพยากรน้อยลง เช่น แนวคิดแบบ LEAN หรือ KIAZEN เป็นต้น  
 3. Service Innovation/การให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏแต่สร้างความประทับใจหรือ
การบริการที่แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เช่น บัตรคิวในธนาคาร , easy pass เป็นต้น 
The 4 Lenses of Innovation 
 ๑. การท้าทายต่อความเชื่อดั้งเดิม : การมีแนวคิดที่สวนกระแสกับผู้อ่ืน การตั้งค าถามที่ไม่เคยมีใคร
ถามมาก่อน ท้าทายความเชื่อที่ยึดถือมานาน และจะเกิดอะไรขึ้นถ้า ????????? 
 ๒. การใช้ประโยชน์จากกระแสนิยม : กระแสนิยมเกิดจากการร่วมกันหาสิ่งใหม่ๆเกิดจากการ
รวมกันเพื่อให้ตาม Trend หาโอกาสจากสถานการณ์และต่อยอดให้มีความโดดเด่นท าให้คนอ่ืนสนใจ อยากท าตาม 
 ๓. การต่อยอดประโยชน์ของทรัพยากร : การน าเอาทักษะความสามารถของตนเองและของผู้อ่ืน
รอบตัวมาผสมผสานกันหรือน ามาใช้เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ๆ แนวทางการแก้ปัญหาที่โลกไม่เคยพบมาก่อน 
ทัศนคติทีต่ระหนักถึงความสามารถอันไร้ขอบเขตส าหรับการพัฒนา/การขยายตัวและการรวบรวมทรัพยากร
ต่างๆคือหนึ่งในรูปแบบวิธีคิดท่ีเราพบเห็นตลอด  Pain Point สู่ Touch Point 
 4. ท าความเข้าใจความต้องการ : ความอยากรู้อยากเห็นในรอบตัวของเรา เริ่มต้นจากการเป็น      
คนช่างสังเกต สู่สุดยอดนวัตกรรมขององค์กรหรือสุดยอดนวัตกรรมการบริการ 

//นวัติกรรม... 
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 นวตักรรมสร้างชมุชน 
  ทุนชมุชน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน 
 แนวคดิการพฒันาผลติภัณฑช์มุชน 

➢ ทรัพยากรจากชุมชน 
➢ ภูมิปัญญาที่มาจากชุมชน/เอกลักษณ์ท้องถิ่น 
➢ ชุมชนมีส่วนร่วม 
➢ มีช่องทางการหารายได้/บริการเป็น 
➢ ประชาสัมพันธ์เป็น 
➢ ดูแล รักษา พัฒนา แหล่งวัตถุดิบ ทรัพยากรต้นน้ าอย่างเป็นระบบ 
➢ ผูกเรื่องราวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 

วันที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา มาตรฐานการบรกิารสาธารณะ : ผอ. อวยชยั  พสัดรุกัษา 

 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องถือปฏิบัติ ๗ 
ประการ ได้แก่  

๑. บริหารภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒. บริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 ๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 ๕. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ๖. อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๗. ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกในหมวด ๕ และหมวด ๗ 
(มาตรา ๕๒) 
 

แนวคดิวา่ดว้ยระบบมาตรฐานบริการสาธารณะของ อปท. 
 ๑. ระบบมาตรฐานขั้นต่ า : มจีุดมุ่งหมายหลักที่จะให้ อปท. จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐานเท่ากับหรือเหนือกว่าที่ส่วนราชการได้จัดท า 
 ๒. ระบบมาตรฐานเพื่อความเปน็เลศิ 
 ๓. ระบบมาตรฐานที่ให้สัญญาต่อผู้ใช้บริการ : มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมคุณภาพของบริการ
สาธารณะที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐและ อปท. ให้มุง่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ซึ่งทุก
หน่วยงานต้องจัดท ามาตรฐานการบริการของตนเองและประกาศให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และเป็นผู้ควบคุม
คุณภาพการบริการและสามารถฟ้องร้องได้ 
ความจ าเป็นในการจัดท ามาตรฐาน  

1. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของ อปท. ในการจัดบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมาย 

ก าหนดและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
 ๒. เพ่ือใช้ในการก ากับดูแล 

//3.กระทรวง... 
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 ๓. กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท ามาตรฐานการบริหาร/การ
บริการสาธารณะของ อปท. ไว้รวม ๔๘ มาตรฐาน 
มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ๑๓ มาตรฐาน 
   1. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า 
   ๒. มาตรฐานทางระบายน้ า 
   ๓. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ 
   ๔. มาตรฐานอ่างเก็บน้ าและเขื่อนขนาดเล็ก 
   ๕. มาตรฐานระบบน้ าสะอาด 
   ๖. มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และ 
การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
   ๗. มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
   ๘. มาตรฐานการวางผังเมือง 
   ๙. มาตรฐานสะพาน 
   ๑๐ . มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้ าด้ วย
พลังงาน 
    แสงอาทิตย ์
   ๑๑. มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก 
   ๑๒. มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ า 
   ๑๓. มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

มาตรฐานด้านคุณภาพชีวิต  ๑๓ มาตรฐาน 
1. มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
๓. มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
๔. มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
๕. มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๖. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ 
๗. มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
๘. มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
๙. มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
1๐. มาตรฐานการพัฒนาการด าเนินงานด้านเอดส์ 
๑๑. มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา 
๑๒. มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้มี 
รายได้น้อย 
1๓. มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค 

มาตรฐานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  
และรักษาความสงบเรียบร้อย  ๑๑ มาตรฐาน 
   1. มาตรฐานการป้องกันอบุัติภัยทางถนน 
   ๒. มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   ๓. มาตรฐานการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
   ๔. มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๕. มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต 
   ๖. มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ 
   ๗. มาตรฐานหอกระจายข่าว 
   ๘. มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะ 
   ๙. มาตรฐานหอพัก 
   ๑๐. มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 
   ๑๑. มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 
 

มาตรฐานด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม  ๑๑ มาตรฐาน 
   1. มาตรฐานการก ากับดูแลโรงงาน 
   ๒. มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๓. มาตรฐานตลาด 
   ๔. มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ 
   ๕. มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
      และจารีตประเพณีท้องถิ่น 
   ๖. มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 
   ๗. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   ๘. มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน 
   ๙. มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยน์ 
   ๑๐. มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ๑๑. มาตรฐานการบ าบัดน้ าเสีย 

 
  
 
 
 

//ประโชยน์ของ... 
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ประโยชน์ของการน ามาตรฐานไปใช้ 
  ๑. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 
  ๒. เป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
  ๓. เป็นเครื่องมือตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วันที่  ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 16.00 น. วชิา กฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ความรบัผดิทางละเมดิและ

ข้อมลูขา่วสารของราชการ : อ.พรีะพงศ ์ ทองค า 
 

พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ภาพรวมของกระบวนการความรบัผดิทางละเมิด 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรรมการจ านวนไม่เกิน ๕ คน มี
การก าหนดวันแล้วเสร็จ กระทรวงการคลังประกาศก าหนดจ านวนความเสียหาย/ผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็น
กรรมการ 

๒. รวบรวมหลักฐานและให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง 
๓. คณะกรรมการเสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง 
๔. วินิจฉัยว่ามีผู้รับผิดหรือไม่ เท่าใด แต่ยังไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ 
๕. ส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและพิจารณา โดยตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ให้บุคคลมาชี้แจงเพ่ิมเติม และให้รับฟังพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 
๖. ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
๗. แจ้งค าสั่งแก่เจ้าหน้าที่พร้อมสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งให้ชดใช้ 
๘. พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งให้ชดใช้ 
๙. แจ้งฟ้องคดีและอายุความฟ้องคด ี
๑๐. ด าเนินการยึด อายัด ทรัพย์ ภายใน ๑๐ ปี 

 
 

//พระราช... 

การประเมนิประสิทธภิาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(Local Performance Assessment : LPA) 

คือ การประเมินตามภารกิจ ถ่ายโอนภารกิจตามอ านาจหน้าที่ภารกิจตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและ
นโยบายของรัฐบาล การประเมิน ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ  

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ                    
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ด้านที่ ๓ การบริหารการเงินและการคลัง      
ด้านที่ ๔  การบริการสาธารณะ 
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
มีขึ้นด้วยหลักการเพ่ือให้การปฏิบัติราชการทางปกครองมีความโปร่งใส เป็นกลางและเป็นธรรม 

และมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการออกค าสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ฝ่าย
ปกครองหน่วยงานของรัฐใช้มากที่สุด และมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่       14 พฤษภาคม 2539 เป็นต้นมา 
สาระส าคัญของกฎหมายมีดังนี้ คือ 

1. เป็นกฎหมายมาตรฐานกลาง โดยเป็นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการพิจารณาจัดท าค าสั่งทาง
ปกครอง หากการพิจารณาทางปกครองเรื่องใดมีมาตรฐานในการประกันสิทธิและเสรีภาพต่ ากว่ากฎหมายนี้
จะต้องใช้กระบวนการตามกฎหมายนี้แทน 

2. ก าหนดขั้นตอนวิธีการการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเพิกถอนและการขอให้พิจารณาค าสั่งทางปกครองใหม่ 
4. ก าหนดกระบวนการการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง 

ค าสั่งทางปกครอง 
มาตรา 5 “ค าสั่งทางปกครอง”หมายความว่า “การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็น       

การสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพ 
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ          
การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ” ซ่ึงกล่าวโดย
สรุปได้ว่า หากเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการใช้อ านาจทางปกครอง มีผลท าให้สถานภาพ
ทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปเกิดกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นรายกรณี ก็ถือว่า การกระท านั้น  ๆ เป็น “ค าสั่ง
ทางปกครอง”เช่น ค าสั่งอายัดทะเบียนรถ เป็นต้น 
รูปแบบของค าสั่งทางปกครอง 

รูปแบบของค าสั่งทางปกครองที่กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการก าหนด ต้องมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
1. ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือท าด้วยวาจา หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืน หากท า

ด้วยหนังสือจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ออกค าสั่ง พร้อมวันเดือนปีที่ออกค าสั่ง 
2. ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือ จะต้องให้เหตุผลของการออกค าสั่งด้วย โดยกฎหมายได้

ก าหนดสาระส าคัญที่จะต้องแจ้งไปในค าสั่งทางปกครอง (มาตรา 37) 
การอทุธรณค์ าสั่งทางปกครองและก าหนดเวลาการยืน่อทุธรณ์ 

หลักการส าคัญของการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง คือ เป็นการทบทวนการตัดสินใจทางปกครอง
คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้ ตามมาตรา 44 โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ“เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง”
โดยให้ยื่นภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตนได้รับทราบค าสั่งนั้น รูปแบบของอุทธรณ์กฎหมายก าหนดให้ท า
เป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างประกอบด้วย มาตรา 45 เจ้าหน้าที่ผู้ท า
ค าสั่งทางปกครองจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันได้รับอุทธรณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่
นั้นเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์อาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งได้ตามอ านาจหน้าที่ของตนและมาตรา 46 สามารถ
พิจารณาทบทวนได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือในแง่ความเหมาะสมก็ได้ โดยอาจพิจารณา
ไปในทางเพ่ิมภาระหรือเพ่ิมเงื่อนไขก็ได้ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ให้ส่งเรื่องให้ผู้มี
อ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาต่อไป โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากไม่เสร็จทันตาม
ก าหนดระยะเวลาสามรถขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีกไม่เกิน 30 วัน 
 

//การเพิกถอน... 
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การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเป็นการท าให้ค าสั่งทางปกครองที่มีผลใช้บังคับอยู่ให้สิ้นผลในทาง

กฎหมาย การเพิกถอนค าสั่งโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งเอง กระท าได้ ดังนี้ 
1) เจ้าหน้าที่ทีท่ าค าสั่งเห็นสมควรเพิกถอนเอง 
2) เจ้าหน้าที่ที่เพิกถอนเพราะคู่กรณีร้องขออันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่  เจ้าหน้าที่เพิกถอนเอง 

กฎหมายได้ก าหนดเงื่อนและเงื่อนเวลาของการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองไว้ โดยได้ก าหนดเงื่อนไขเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 53) และค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 
50 ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังก็ได้ มาตรา 51 เป็นการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน
หรือทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเชื่อโดยสุจริต และมาตรา 52 ค าสั่ง
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่นอกเหนือมาตรา 50 และ 51 กล่าวคือค าสั่งทางปกครองที่รู้ได้เองว่า
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากค าสั่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจาก
ความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครอง แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน 180 วันนับแต่ได้
ทราบถึงการเพิกถอน เจ้าหน้าที่ที่เพิกถอนเพราะคู่กรณีร้องขออันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่ซึ่งในกรณีการขอให้
พิจารณาใหม่นี้ กฎหมายก าหนดเงื่อนไขไว้ในมาตรา 54 โดยกรณีดังต่อไปนี้ 

1. มีพยานหลักฐานใหม่ 
2. คู่กรณีท่ีแท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
3. เจ้าที่ไม่มีอ านาจที่ท าค าสั่งในเรื่องนั้น 

พระราชบญัญตัขิ้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิ ทธิได้รับ

ทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของ
ประชาชนหรือส่วน    ได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ" 
"ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

1 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป 
  1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
   (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
   (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
   (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึน โดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
   (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะ
น ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมา
ก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 8) 
 
 

//1.3ข้อมูล... 



- 38 - 
  1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด ได้แก่ 
   (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่ง
ที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7  
   (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าลังด าเนินการ 
   (4) คู่มือ หรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน 
   (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
   (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
  (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่ แต่ งตั้ งโดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการ
พิจารณาไว้ด้วย 
   (8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 9) 
  1.4 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และ
มาตรา 9 (มาตรา 11) 
  1.5 ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
มาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จ
สิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26) 

2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม
หรอืประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้
เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือ รูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4)  บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มี
สัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21) 

3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14) 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

 (2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือ
การรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

//(3)ความ... 
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   (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็น หรือ
ค าแนะน าภายในดังกล่าว 
   (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
   (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
   (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้
มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

(7) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

วันที่  ๑๑  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา การประกอบพธิีการและรฐัพธิ ี: อ.สรรชยั  เทยีมทวสีนิ 

พระราชพิธี หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก าหนดไว้เป็นประจ า
ตามราชประเพณี แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ พระราชพิธีประจ า และพระราชพิธีพิเศษ เช่น พระราชกุศล
มาฆบูชา วันจักรี สงกรานต์ ฉัตรมงคล พืชมงคล ฯลฯ 
รัฐพิธี หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี (งานถวายสักการะ
อนุสาวรีย์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี หรือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปเป็นประธาน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ รัฐพิธี
ประจ า และรัฐพิธีพิเศษ เช่น วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช วันกองทัพไทย วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ฯลฯ โดยมีการวางพวงมาลัย (คล้ายวันสวรรคต) และการวางพานพุ่ม (นอกเหนือจากวันคล้ายวันสวรรคต) 
พิธี หมายถึง งานที่ผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิตลอดจนแบบอย่าง ธรรมเนียม ประเพณี การปฏิบัติ
ของในแตล่ะสังคมหรือท้องถิ่น เช่น พิธีรับรองพระราชอาคันตุกะ 
หมายก าหนดการ เป็นเอกสารแจ้งก าหนดขั้นตอน ของงานพระราชพิธีและรัฐพิธี โดยเฉพาะลักษณะของ
เอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการ 
ก าหนดการ เป็นเอกสารแจ้งก าหนดขั้นตอนของงานพิธีโดยทั่วไปที่ทางราชการหรือส่วนเอกชนจัดท าข้ึน 
หมายรับสั่ง เป็นเอกสารที่ออกถึงพระบรมวงศานุวงศ์และผู้มีต าแหน่งเฝ้าฯรวมไปถึงหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องทราบ เป็นเอกสารที่ออกถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องต่างๆ เช่น ขอ
พระราชทานเพลิงศพ 
การแต่งกาย ตามหมายก าหนดการ ก าหนดการ หมายรับสั่ง ในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ให้แต่งกาย
ตามหมายก าหนดการ ก าหนดการ หมายรับสั่ง ซึ่งจะระบุว่า แต่งเครื่องแบบปกติขาว ครึ่งยศ หรือเต็มยศ 
และระบุถึงการประดับสายสะพาย ถ้าหมายก าหนดการ ไม่ระบุสายสะพาย ก็ให้สวมสายสะพายสูงสุดที่ได้                
รับพระราชทาน  
การบรรเลงเพลง 
 เพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงเพ่ือถวายความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
 เพลงมหาชัย บรรเลงเพ่ือถวายความเคารพพระบรมวงศ์ พระอนุวงศ์ ตั้งแต่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ลงมาถึงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าฯ 

//เพลงมหา.... 
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 เพลงมหาฤกษ์ บรรเลงในการเปิดงาน สถานที่ท าการ ทางคมนาคมที่ส าคัญ งานมงคลทั่วไป และ
บรรเลงรับบุคคลทั่วไปที่เป็นประธานในงาน 

วันที่ 11 กุมภาพนัธ ์2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา สมัมนาการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์การพัฒนาท้องถิน่เชงิบรูณาการ 

: อ.เฉลมิ  ประสาททอง 
 

การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 25๕๙ และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาและแนวคดิการบรหิารงานจังหวดัและกลุ่มจงัหวัดแบบบรูณาการ 
๑. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) ๒๕๕๐ มาตรา ๕๒ 
วรรค ๓ และมาตรา ๕๓/๑ 
๒. พระราชกฤษฎีกาวาด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 หมวด ๑  การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
 หมวด ๒  การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
 หมวด ๓  การจัดกลุมจังหวัดและการจัดท าแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 หมวด ๔  งบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด 
 หมวด ๕  การก ากับและติดตาม 
๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 

//วันที่ 12 

การจดัท าแผนพฒันา
ท้องถิน่ 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

คณะกรรมการสนบัสนนุ      
การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 

การอนมุัตแิผน 

เทศบาล/อบต./เมอืงพัทยา 
ให้ทบทวนใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในเดือน ต.ค. 
ส าหรับ อบจ. ภายใน  

เดือน  พ.ย.  
ก่อนปงีบประมาณถดัไป 

กรณ ีอบจ./เทศบาล/เมืองพทัยา 
นายก อปท. อนมุัต ิ

กรณ ีอบต. 
นายก อบต. อนมุัต ิโดยผา่น   

ความเหน็ชอบของสภา 
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วันที่  ๑๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา การวางแผนพฒันาการศกึษาของท้องถิ่นและการจดัท าแผนพฒันาโรงเรยีน 

: ผอ.สทุัศนน์นัทน ์ เนยีมรตัน์ 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพฒันาการศกึษาสีป่ีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท าแผน เช่น จากปัญหา จากการท า KM จากการประเมิน

โครงการ จากการบริหารงาน จากการท าประชาคม จากความต้องการ จากนโยบาย/พ.ร.บ. ฯลฯ 
๓ . การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตามข้อมูลที่เก็บได้ 
4. การวิเคราะห์ SWOT 
5. การจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ตามเค้าโครงที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
๖. การบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน าแผนของโรงเรียน          

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาบูรณาการและจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. การเสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
๘. การประกาศใช้แผนโดยผู้บริหารท้องถิ่น 
๙. การน าแผนไปสู่การตั้งงบประมาณ 
๑๐. การน าแผนไปใช้ 
๑๑. การประเมินผลการใช้ 

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑  นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริมฯ และกฎหมายต่างๆ 
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ “ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพลังประชารัฐ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน”  

พันธกิจ   
 จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

ให้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
          ส่งเสริมพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
          ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
          พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
  
 
 
 
 

//หลักการจัด... 
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หลักการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
 ๑. จัดการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน ให้มีส่วนร่วม พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานทั่วถึง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 
 ๓. ต้องจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา พิการ หรือทุพลภาพ 
 ๔. ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๕. ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย มีความเสมอภาค 
การก าหนดยุทธศาสตร์ เป็นการเลือกวิธีการท างานที่ดีที่สุด แยบคายที่สุด สู่จุดมุ่งหมายปลายทางอย่างมี
ทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท างานที่แยบคายเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์จะบ่งบอกถึง
ลักษณะการเคลื่อนตัวของหน่วยงานว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบ
ค าถามว่า “หน่วยงานจะไปถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้อย่างไร” 
ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จในแต่และ     
กลยุทธ์ ซึ่งจะต้องก าหนดค่าเป้าหมายได้ ตัวชี้วัดที่ดีต้อง SMART คือ Specific (เฉพาะเจาะจง ชัดเจน) 
Measurable (สามารถวัดได้) Achievable (สามารถบรรลุได้) Realistic (สอดคล้องกับความเป็นจริง) และ 
Timely (วัดได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

//วันท่ี 12... 

แผนพฒันาการศกึษาสีป่ี 
(พ.ศ. ……… - ………….) 

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ……………… 
บทที่ ๑  บทน า 
๑.๑ กล่าวสรุปโดยย่อเก่ียวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน์” 
๑.๒ วิสัยทัศน ์
๑.๓  พันธกิจ 
๑.๔  เป้าประสงค ์
บทที่ ๒  ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 
บทที่ ๓  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
บทที่ ๔  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บทที่ ๕  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
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วันที่ 12 กุมภาพนัธ ์2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา การจดัตัง้ ยบุเลิก สถานศกึษาของ อปท. : ผอ.สุทศันน์นัทน ์ เนยีมรตัน์ 

 

แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศส านักประสานและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
มาตรฐานขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา            
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูความพร้อม ด้านงบประมาณ/อาคาร/วิชาการ/บุคลากร พิจารณาตัวเอง 
 ๑. จัดเวทีประชาคม / เด็ก ๒ – ๕ ปี ในเขตมีไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 
 ๒. จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น 
 ๓. จัดประกาศจัดตั้งศูนย์ 
 ๔. จัดท าแผนการรับนักเรียน การหาบุคลากร ฯลฯ 
 ๕. จัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ 
 ๖. ก าหนดเปิดการด าเนินการของศูนย ์
 ๗. รายงานการด าเนินการของศูนย์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ของ
ทุกปี  
ภายใน ๖๐ วัน สถ.ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร หากไม่ครบ ภายใน ๑๕ วัน สถ.แจ้งให้ อปท.พิจารณา
ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม ขอเพ่ิม หากครบ เพ่ิมข้อมูลในระบบ CCIS  อปท. กรอกข้อมูลใน CCIS 
เพ่ือขอรับงบด าเนินการด้านต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไป 
กรณีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเหตุผลประกอบ ค านึงถึงความคุ้มค่า ความต้องการของผู้ปกครอง ความ
สะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กเล็กและผู้ปกครอง ภายใน ๓๐ วัน ด าเนินการดังนี ้
 ๑. จัดเวทีประชาคม  
 ๒. คณะกรรมการบริหารศูนย์เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๓. เห็นด้วย เสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 ๔. จัดท าแผนการรวมศูนย์ จัดท าประกาศย้ายศูนย์ 
 ๕. รายงานการย้ายศูนย์ไปรวม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ของทุกปี 
ภายใน ๖๐ วัน จะต้องรายงานการย้ายรวมไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสาร หากไม่ครบ ภายใน ๑๕ วัน สถ.แจ้งให้ อปท.พิจารณาด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม ขอเพ่ิม 
หากครบถ้วน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ CCIS   อปท. กรอกข้อมูลใน CCIS เพ่ือขอรับงบด าเนินการด้านต่างๆ 
ในปีงบประมาณถัดไป  
กรณียุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องมีเหตุผล/ความจ าเป็น ภายใน ๓๐ วัน ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการบริหารศูนย์ วิเคราะห์ความจ าเป็นในการยุบเลิก  
 ๒. จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความจ าเป็นที่ยุบเลิก 
 ๓. เห็นด้วย เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น 
 ๔. จัดท าแผนการยุบเลิก จัดท าประกาศยุบเลิก รายงานการยุบเลิกต่อกรมส่งเสริมฯภายใน ๖๐ วัน 
กรมตรวจสอบความถูกต้อง ลบข้อมูลในระบบ CCIS ไม่ครบ ขอเอกสารเพ่ิม พร้อมรายงาน (ภายใน ๑๕ วัน) 
ลบข้อมูลในระบบ CCIS 
 

//วันที่ 13... 
 



- 44 - 
วันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา กระบวนการคดิเชงิระบบ : ดร.นพ.ยทุธนา  ภาระนนัท์ 
 

การคิดเชิงระบบ เป็นการท าความเข้าใจอิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีต่อกันจากภาพย่อยสู่ภาพร่วม ท าให้เห็น
ความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจรของสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยให้รับมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ามกลางการผันผวนเปลี่ยนแปลงอาจแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน หรือย่อว่า ๓I 
1. Identify Factors   วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒. Interlink             เชื่อมโยงเชิงเหตุเชิงผล & เชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร 
๓. Issue selection    เลือกประเด็น เร่งท าการตามล าดับเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
นวัตกรรม (Innovation) คือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท าให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม มีคุณสมบัติ ๓D คือ 
 ๑. Different   ต่าง & ใหม ่
 ๒. Develop with Sci - Tech Creativity  พัฒนาด้วยความรู้ & เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง            

๓. Delight Customer  ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย  
การคิดเชิงออกแบบ คือการคิดแก้ปัญหาที่สามารถน าไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดย คน ที่เราต้องการจะ
แก้ปัญหาให้เป็นศูนย์กลาง มีข้ันตอน ๓C ได้แก่ 
 ๑ . Client’s insight เข้าใจปัญหาจากมุมมองของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสังเกต 
สอบถาม การมีประสบการณ์ร่วม 
 ๒. Creative solution คิดหาทางออกแบบสร้างสรรค์นอกกรอบ ระดมสมองต่อยอด 
 ๓. Check & Learn น าทางออกที่ได้แปลงให้เป็น “ผลงานต้นแบบ” แล้วรีบทดสอบ & เรียนรู้เพ่ือ
ปรับปรุงจนตอบโจทย์ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ 
การคิดริเริ่มนอกกรอบ เป็นวิธีสร้างมุมมองใหม่ๆที่แตกต่าง ไม่เป็นไปตามแบบแผนทั่วไป โดยพิจารณาในสิ่ง
ที่มีโอกาสเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา จึงเป็นการรับมือกับปัญหาไม่ใช่แบบด้านหน้าแต่เป็นแบบด้านข้างซึ่ง
ต่างออกไป สามารถท าได้ด้วย ๓ ขั้นตอน หรือ ABC 
 1. Adapt ปรับปรุงอะไร : นึกถึง สินค้า บริการ วิธีการท างานที่ต้องการปรับปรุง 
 ๒. Bring randomly สุ่มค า ๓ – ๕ ค า จากตารางค าสุ่ม 
 ๓. Combine ถามว่า “รวมกันแล้วเกิดอะไรขึน้” 
๕F เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดียเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม ได้แก่ 
 ๑. First - class product  ด ี: ยกระดับคุณภาพสินค้า บริการให้ดีขึ้นหรือไม่ 
 ๒. Far different  ต่าง : ช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเลียนแบบได้ยาก หรือไม่ 
 ๓. Favor  โดน & ใช้ง่าย : ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือไม ่
 ๔. Friendly price  คุ้ม : คุ้มค่าคุ้มราคา คุ้มกับเวลา & การลงแรง หรือไม่ 
 ๕. Fast track  เข้าถึง & ทันกระแส : จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า–บริการได้ง่าย ส่งมอบได้เร็ว ท า
ได้หรือไม ่
PDCA  เครื่องมือยกระดับนวัตกรรม 
 
 
 

//วันที่ 14... 
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วันที่ ๑๔  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา ระเบยีบงานสารบรรณและการจดัท าเอกสารราชการ 

: อ.บุญชว่ย  แสงตะวนั 
 

“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง 
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ   
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก  
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  

  5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
  6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดหนังสือราชการ มี 6 ชนิด  

1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมขึ้นไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราใช้กระดาษตราครุฑ 

4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
   1. ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้
กระดาษตราครุฑ 
   2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ าใช้กระดาษตราครุฑ 
   3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
   1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติใช้กระดาษตราครุฑ 
   2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของ
ทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครฑุ 
   3. ข่าว คือบรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าข้ึนหรือ
หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก 
หนังสืออ่ืน 
 
 

//การรับและ... 
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การรับและส่งหนังสือ 
  หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
   1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน      

2. ประทับตรารับหนังสือมุมขวา 
   3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ  

4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานสารบรรณกลาง 
2. จนท.หน่วยงานสารบรรณกลาง ตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง แล้วปิดผนึก 

การเก็บรักษา แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 
1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ   
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว  
3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ  

การยืม   
– การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
   – การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า            
ส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
   – การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือทั้งนี้
จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 
การท าลาย มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้ส ารวจหนังสือที่ครบก าหนด แล้วจัดท าบัญชีหนังสือ
ขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
  2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการ 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน 

3. ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าหนังสือควรให้ท าลายให้กรอกเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง การ
พิจารณาแล้วรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
  4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมีความเห็น 
   4.1 ไม่ควรท าลาย ให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนกว่าจะถึงเวลาท าลายงวดต่อไป 
   4.2 ควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
หากมีความเห็นควรท าลายให้แจ้งส่วนราชการทราบ ถ้าไม่แจ้ งภายใน 60 วันถือว่ากองจดหมายเหตุ
แห่งชาติเห็นชอบ หากมีความเห็นว่าไม่ควรท าลายหรือขยายเวลาในการเก็บ ให้แจ้งส่วนราชการทราบ และ
ให้ส่วนราชการด าเนินการตามท่ีได้รับแจ้ง 
 
 
 
 
 

//วันที่ 14 
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วันที่ 14 กุมภาพนัธ ์2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา การปฏบิตัิงานตามหลักการทรงงาน : อ.ชยัรตัน ์ พรหมบปุผา 

 

วตัถปุระสงค์การเรยีนรู้ 
๑. สะท้อนการเรียนรู้หลักการครองตน ครองคนและครองงานแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตาม

พระราชปณิธานฯ  
๒. ประยุกต์แนวทางการครองตน ครองคน ครองงาน ฯ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือการเป็น 

“ข้าราชการที่ดขีองสังคม” 
ความส าคัญ  

1. ประเทศไทยมีวัฒนธรรมการปกครอง โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่องมาแต่
โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน 
 ๒. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ 
 ๓. พระมหากษัตริย์ราชการที่ ๙ ทรงเป็นหลักและเป็นแบบอย่างในการสร้างความปีติยินดีแก่ทวย
ราษฎร์ โดยมีธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ 
 ๔. ข้าราชการ เป็นผู้ท างานต่างพระเนตรพระกรรณที่ทรงเกียรติพึงต้องเดินตามรอยพระยุคลบาท 
เพ่ือเป็นขา้ราชการที่ด ี
เรียนรู้ หมายถึงการศึกษาเพื่อให้เจนใจ จ าใจให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความช านาญตามรอยพระยุคลบาท 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกจิในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างด ี
   
 
 
 

 
 
 

-50- 
 

//วันที่ 14... 



- 48 - 
 

วันที่ 14 กุมภาพนัธ ์2562 
เวลา 16.00 – 19.00 น. วชิา การประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาของ อปท. 

: ผอ.ช โชคชยั  ค าแหง 
 

กรอบความคิดของการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาไว้ ประกอบด้วย 

มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะ การปรับปรุ งแก้ไขต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
แนวทางปฏบิตัิ  
 -  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษา
ระดับขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

//วันที่ 15... 
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วันที่  ๑๕  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา รฐับาลดจิทิลั : อ.ศริวิรรณ  หสัสรงัสี 

 

รัฐบาลดิจิทัล คือการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการ
ท างานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง 
ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

Government Integration การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ งการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
ด าเนินงาน เพ่ือสามารถ  

• เห็นข้อมูลประช าชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์  
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน               
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสม  

• มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์  
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Driven Transformation การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ  
ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
 Citizen-centric Services การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ข้อมูลของ
ประช าชน และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
 ระเบียบ กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ……………. 
 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …………….. 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล : ความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่น การร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ แหล่งทุน การเตรียมความพร้อมคน การติดตามและประเมินผล การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึง แผนการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนได้
จริง กฎหมาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว 

//วันที่ 15... 
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วันที่ 15 กุมภาพนัธ ์2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา การประเมนิผลและการสรา้งตวัชีว้ดัในการท างาน : อ.รฐักร  ก้อนแกว้ 

 

การประเมินผล เป็นกระบวนการที่จะท าให้เรารู้ว่ากิจกรรมหรืองาน หรือสิ่งที่เราได้ลงมือ ลงแรง ลงเงิน ท า
ลงไปนั้น มันเกิดผลอย่างที่เราต้องการหรือไม่ โดยมี “ตัวชี้วัด” เป็นตัวบ่งบอก ตัวช่วยตรวจสอบติดตามถึง
ผลส าเร็จที่ว่านั้น 
กระบวนการประเมินผล  ก าหนดสิ่งที่จะประเมิน              ก าหนดตวัชี้วัดที่จะใช้ในการประเมิน 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวเปรียบเทียบส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว               ด าเนินการประเมิน โดยใช้
ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางในการประเมินและเก็บข้อมูล               เปรียบเทียบผลการประเมินกับ
เกณฑ ์
 การสร้างตัวชี้วัดในการท างาน 
  1 วางแผนการท างาน 
  2 ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และน้ าหนักของตัวชี้วัด : จะวัดอะไร จะวัดแบบไหน (เชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ , process/ output/ outcome 
  3 ก าหนดค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน : เป้าหมายที่ก าหนดจะต้องมีการเจรจา
ระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมิน ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามหลักเหตุและผล 
  4 ปฏิบัติงานตามแผนและจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
  5 สรุปผลการด าเนินงาน (รายตัวชี้วัด/ภาพรวม) 
 ข้อพึงระวังในการประเมินผล 
  1 ระบบการประเมินผลองค์กรจะดีต้องเริ่มจากการมียุทธศาสตร์ที่ดี 
  2 การวัดและประเมินผลต้องท าเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ไม่ใช่ท าเพ่ือจับผิดหรือเน้นที่คะแนน 
  3 จ านวนตัวชี้วัดมีความเหมาะสมไม่มากเกินไป จนเสียเวลาไปกับการวัดผล 
  4 การเก่ียงงานกันท า ไม่ท างานเป็นทีมมุ่งแต่จะท าเฉพาะ KPI ของตน 
 เทคนิคการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล 
  วิธีที่ ๑ การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง : ถ่ายทอดลงมาโดยตรง แบ่ง
ค่าตัวเลขเป้าหมาย และแบ่งเฉพาะด้านที่มอบหมาย 
  วิธีที่ ๒  การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ 
  วิธีที่ ๓  การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
  วิธีที่ ๔  การพิจารณาจากประเด็นที่ต้องปรับปรุง  
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วันที่  ๑๖  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. วชิา โครงสรา้งอ านาจหนา้ทีข่อง อปท. : อ.จ าลกัษ ์ กันเพช็ร์ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง   ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และ
พ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 

มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน…….. 

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น….. 

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือ
มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น…… 

มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มี      ส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กฎหมายบัญญัติ 
 

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยกเลิกกฎหมาย : กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ และ
กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของ อปท.  

**น าเอากฎหมายที่ยกเลิกมาเขียนรวมกันไว้ในประมวล ปรับปรุงให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน** 
สรุปสาระส าคัญ 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.  อบต.เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาล / เปลี่ยนฐานะระหว่างประเภท
ของเทศบาล เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผลใช้บังคับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นยังคงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
 ๒. สภาท้องถิ่น ลดจ านวนสมาชิกสภา อบต.จากหมู่บ้านละ ๒ คน เหลือหมู่บ้านละ ๑ คน แต่อย่าง
น้อยต้องมี ๖ คน / ลดจ านวนรองประธานสภา อบจ. จาก ๒ คน เหลือ ๑ คน / เลขานุการให้นายกแต่งตั้ง
จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของประธานสภา / กกต .รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวน ๔/๕ ของจ านวนสมาชิกที่พึงมีสามารถประชุมครั้งแรกได้ / ให้อ านาจประธานสภาเรียก
ประชุมสมัยวิสามัญ / ให้อ านาจสภาออกข้อบังคับการประชุมสภาได้ 
 
 
 

//3.ผู้บริหาร... 
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 3. ผู้บริหารท้องถิ่น ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ / จ านวนรองนายก (อบต ./    
เทศบาลต าบล ๑ คน เทศบาลเมือง ๒ คน เทศบาลนคร/อบจ. ๓ คน ) / จ านวนเลขานายกและรองนายก 
เลขานายก ๑ คน เลขารองนายกไม่เกินจ านวนรองนายก / ตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๑ คน ตามเกณฑ์ที่ มท 
ก าหนด / กกต.รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว นายกเข้ารับหน้าที่ได้เลย / นายกแถลงนโยบายภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 
 ๔. งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรณีไม่รับหลักการ หากสภาให้ความ
เห็นชอบแต่นายกไม่เห็นด้วย นายกอาจเสนอผู้ก ากับดูแลยุบสภาได้โดยนายกต้องพ้นต าแหน่งไปด้วย 

** ขณะนี้อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการที่กระทรวงมหาดไทยตัง้ขึน้**   

รา่งพระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ………. 
 สาระส าคญั  ๑. ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
        ๒. ยุบรวม ก. ในส่วนกลาง จาก ๔ ก. เหลือ ก.เดียว 
        ๓. องค์ประกอบ ก. จาก ๓ ฝ่าย เป็น ๔ ฝ่าย 
        ๔. ตั้งส านักงาน ก.ถ. ขึ้น มีฐานะเป็นกรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ธุรการ
ของ กถ. / สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง / สอบแข่งขันเพ่ือให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 
        ๕. ตั้ง กพถ. ขึ้น 
        ๖. ยุบรวม ก. จังหวัด จาก ๓ ก. เหลือ ๒ ก. 
        ๗. ตั้ง ก. ท้องถิ่นข้ึนใน อปท.  

วันที่ 16 กุมภาพนัธ ์2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. วชิา สมัมนาเทคนคิการจดัประชมุและสัมมนา : อ.ธรีวฒัน ์ สนิทชน 

 

ขั้นตอนและกระบวนการจัดประชมุสมัมนา 
 การจัดประชุมสัมมนา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมพูนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย
ความส าคัญของการประชุมสัมมนา จ าแนกได้ ดังนี้ เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การประชุม หมายถึง การที่บุคคลที่มารวมกันเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นระบบ
ระเบียบและมีจุดมุ่งหมาย  การประชุมเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารและด าเนินการ การประชุมจึงเป็น
กลไกที่ส าคัญของหน่วยงานทุกระดับ เป็นการท างานทางความคิด การตัดสินใจนโยบายการศึกษา 
ค้นคว้าวิจัย การแก้ปัญหาและเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ประโยชน์ของการประชุม : เกิดการท างานทางความคิดร่วมกัน เกิดความรอบคอบในการตัดสินใจ 
การกระจายข่าวสาร การประสานงาน/ความคิด/ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการท างาน เกิดแนวทางใหม่/
วิธีการใหม่ จากการเสนอความเห็นในการประชุม 

 
 
 
 
 
 

//วันที่ 17... 
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วันที่ 17 กุมภาพนัธ ์2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินผล / ปจัฉิมนเิทศ / พธิปีดิการฝึกอบรม 

 : ผอ. ช โชคชยั  ค าแหง 

 พิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตร 
1. หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล 
2. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. หลักสูตร นักวิชาการศึกษา 

2.๓ ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการฝึกอบรม 
๑. ต่อตนเอง 

   - มีความรู้ความเข้าใจความรู้ ทักษะและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา 

- เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กร และประชาชนเป็นหลัก 

- มีการสร้างเครือข่าย เพ่ือการปรึกษาหารือและปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มนักวิชาการ
ศึกษา 

๒. ต่อหน่วยงาน 
- น าความรู้มาเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 

โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร และประชาชนเป็นหลัก 
- น าความรู้น าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมร่วมกันไปปรับใช้กับการท างานใน

องค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ข้อเสนอแนะ เห็นความส าเนาแจ้งรายงานผลการฝึกอบรม วุฒิบัตรให้กับนักทรัพยากร

บุคคลเพื่อกรอกข้อมูลลงใน ก.พ. 7 ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      
               (นางสาวรัตติยา  โสมาบุตร) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ส าเนาเกียรติบตัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ภาพกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
โครงการอบรมหลักสตูร “นกัวชิาการศึกษา  รุน่ที ่57” 
ระหวา่งวนัที ่22 มกราคม – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรัตติยา  โสมาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ภาพกจิกรรม 

โครงการอบรมหลักสตูร “นกัวชิาการศึกษา  รุน่ที ่57” 
ระหวา่งวนัที ่22 มกราคม – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี

 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ณ  โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรมูลนิธิชัยพัฒนา 
ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรม 
โครงการอบรมหลักสตูร “นกัวชิาการศึกษา  รุน่ที ่57” 
ระหวา่งวนัที ่22 มกราคม – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาอบรม 
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57 

ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
โครงการอบรมหลักสตูร “นกัวชิาการศึกษา  รุน่ที ่57” 
ระหวา่งวนัที ่22 มกราคม – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี

 

กิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ 

นักวิชาการศึกษา – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
โครงการอบรมหลักสตูร “นกัวชิาการศึกษา  รุน่ที ่57” 
ระหวา่งวนัที ่22 มกราคม – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 

กิจกรรมการเรียนการอบรม 
หลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57 

ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 

 



 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
โครงการอบรมหลักสตูร “นกัวชิาการศึกษา  รุน่ที ่57” 
ระหวา่งวนัที ่22 มกราคม – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
หลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57 

ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
โครงการอบรมหลักสตูร “นกัวชิาการศึกษา  รุน่ที ่57” 
ระหวา่งวนัที ่22 มกราคม – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทมุธาน ี

 

กิจกรรมการเรียนการอบรม 
หลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57 

ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 

 



 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
โครงการอบรมหลักสตูร “นกัวชิาการศึกษา  รุน่ที ่57” 
ระหวา่งวนัที ่22 มกราคม – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
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นางสาวรตัตยิา  โสมาบตุร 
ต าแหนง่ นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 

 
 
 

ส านกังานเทศบาลเมอืงสระแกว้ 
อ าเภอเมอืงสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 

 


