รายงานสรุปผลการดาเนินการอบรม
ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
**********************************************
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จาเป็นต้องมีกฎหมาย
ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส มาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริห ารท้องถิ่นที่ได้รับ
เลือกตั้งมาจากประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องรู้และยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเผชิญกับปัญหาและเกิด
ข้อผิ ดพลาดในการบริห ารงานส่ว นใหญ่มักมีสาเหตุเกิดจากการขาดความเข้าใจในการตีความข้อกฎหมาย
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกลายเป็นผู้กระทา
ผิดกฎหมาย ทาให้การบริงานท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่สามารถดาเนินการสาเร็จได้ตามแผนที่
กาหนดไว้และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
สมาชิกสภาท้องถิ่นในฐานะผู้ทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็นผู้ มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาองค์กรโดยมีอานาจหน้า ที่ในการให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฯลฯ จึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทา
หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น
ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ทาให้องค์กรต่าง ๆ ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บุคลากรท้องถิ่นในทุกระดับจึงต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและทั ศ นคติ รวมถึ ง ต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าในการท างานและควรน าเทคโนโลยี ม าอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบั ติ งานเพื่อ การพัฒ นาที่เ ป็น ประโยชน์สุ ด ต่อองค์ก รและประชาชน สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และระบบราชการ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลนครลาปางตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒ นาบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน จึงกาหนดจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านข้อระเบียบกฎหมายและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหลักสูตร “กฎหมายต้องรู้สาหรับสมาชิกสภาเทศบาล
และบุ คลากรที่เกี่ย วข้อง” และหลั กสู ตร “การพัฒ นาภาวะผู้ นาในยุคดิจิทัล ” พร้อมการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การเป็นผู้นาท้องถิ่นยุคใหม่ที่พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยศาสตร์ของพระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เทศบาลนครลาปางเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและนาพา
ความสุขความเจริญมาสู่ประชาชนในเขตพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสาหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเท่าทัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ศาสตร์ของพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-23. เป้าหมาย
1. สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงาน/
เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน 32 คน
2. อบรม จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตร “กฎหมายต้องรู้สาหรับสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง”
- หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นาในยุคดิจิทัล”
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสาหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมาย และนาความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณทางการเมื อ งและพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ดิจิ ทั ล อย่ า งเท่ า ทัน โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิบ าลของการบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ศาสตร์ของพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ ใ นการร่ ว มกั น พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สถานที่อบรม ณ ห้องผาไท โรงแรมเวียงลคอร อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
6. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการอบรมของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จานวน 3๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้
งบประมาณที่ตั้งไว้
300,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป
45,448 บาท
งบประมาณคงเหลือ
254,552 บาท
7. สรุปผลการดาเนินการอบรม
ก. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๓2 คน เข้ารับการอบรมทั้ง 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 95.31
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 เข้ารับการอบรม 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เข้ารับการอบ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63)
ข. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.26
8. รูปภาพกิจกรรม
1. อบรมหลักสูตร “กฎหมายต้องรู้สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง” วันพุธที่
27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องผาไท โรงแรมเวียงลคอร อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
1.1 การบรรยาย หัวข้อ “หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” โดยวิทยากร นายประสิทธิ์ ฟูใจ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน
ชานาญการพิเศษ สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดลาปาง

-31.2 การบรรยาย หั ว ข้อ “การพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี /ระเบี ยบต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาท้องถิ่น /ข้อสังเกตและแนวทางการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ โดยวิทยากร
นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ลาปาง
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-62. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นาในยุคดิจิทัล ” วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ
ห้องผาไท โรงแรมเวียงลคอร อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
2.1 การบรรยาย หัวข้อ “คุณลักษณะและทักษะของภาวะผู้นาในยุคดิจิทัล / บทบาทของ
เทคโนโลยีกับการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล ” โดยวิทยากร นายอดิศักดิ์ จาปาทอง คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
2.2 การบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการบริห ารและการทางานร่วมกับภาคประชาชนในยุค
ดิจิทัล” โดยวิทยากร ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.3 การบรรยาย หัวข้อ “การใช้ application เพื่อการทางาน” โดยวิทยากร นายสิทธา
พงษ์ศักดิ์ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
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-99. ปัญหา/อุปสรรค
การอบรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อ ง ได้
ดาเนินการอบรมเมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคอร อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ไป
เรียบร้อยแล้ว โดยจากการประเมินผลการจัดการอบรมฯ พบว่ามีปัญหาอุปสรรค คือ
- การดาเนินการอบรมอยู่ในห้วงเวลาหลังเลือกตั้ง (วันที่ 24 มีนาคม 2562) ทาให้ช่วงเวลาดังกล่าวมี
งานกิจ กรรม/งานประชุมของหลายหน่ วยงาน ผู้เข้า รับการอบรมบางท่านติดภารกิจส าคัญทาให้ ไม่ส ามารถร่ว ม
การอบรมได้ครบตามจานวน
- เรื่องรสชาติอาหารกลางวัน ควรมีการปรับปรุง
๑0. ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น
จากการประเมินผลการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม พบว่ามีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- โครงการอบรมเป็นโครงการที่ดี ทาให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ
- เป็นโครงการที่ดี ควรดาเนินการเป็นประจาทุกปี
- เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมดีมาก อยากให้ทางหน่วยงานจัดอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
*******************************************************************

