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******************************* 

ความเป็นมา 

ตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ 
การปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยได้กำหนดไว้ใน หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 กำหนดให้รัฐ
ต้องกระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองในการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ จะต้องรู้และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง  ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติราชการเป็นประจำไม่ได้เกิดจากการขาดความรอบคอบ  ความชำนาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ 
ด้านกฎหมาย เท่านั้น แต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือ
กฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบฯ  ส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทำผิด  ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ และทำให้แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น  ขาดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และไม่เข้าใจระเบียบฯ  หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจทำให้การกระทำ
นั้นผิดกฎหมาย ระเบียบฯ  รวมทั้งถูกร้องเรียน  และชี้มูลความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญคือไม่สามารถดำเนินการสำเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจำเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  คำสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่
สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงในส่วนของท้องที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร เป็นองค์กรที่กำลัง
จะมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นที่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารในชุมชนต้องรู้
กฎหมายที่สำคัญดังกล่าว 

 

1. วตัถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ทางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การทำงานในองค์กรส่วนท้องถิ่น 
 

/1.2 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความซื้อสัตย์สุจริต… 
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1.2 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความซื้อสัตย์สุจริต มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนและ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และรับทราบฐานะ
การดำรงตำแหน่งของตนเอง รับทราบถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และรับทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรของเทศบาลตำบลห้างฉัตร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร จำนวน 69 คน 

 

3. เวลาดำเนินการ 

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

5. สถานที่ดำเนินการ 

ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ชั้น 3  

6. วิธีดำเนินงาน 

 6.1 สำรวจความจำเป็นหรือความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ  
6.2 เสนอโครงการฯต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ / อนุมัติงบประมาณ 
6.3 ดำเนินการประสานวิทยากร 
6.4 ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และออกคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
6.5 ขั้นตอนการบรรยาย 

1. หลักสูตรกฎหมายที่การฟ้องร้องในองค์กรส่วนท้องถิ่น 
โดย นายธนิต  สมร เสนีย์สุทรกุล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง 
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร 

 2. บรรยาย และ เปิดโอกาสให้ตอบคำถามหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต” 

6.6 เปิดโอกาสให้ตอบคำถามกฎหมาย 
6.7 ติดตาม ประเมินผล รายงาน และสรุปผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร 

7. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาล
ตำบลห้างฉัตร รายละเอียดค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 

7.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร    จำนวน  3,600  บาท 
7.2 ค่าป้ายโครงการ     จำนวน  300 บาท 
7.3 ค่าอาหาร     จำนวน   4,200  บาท 
7.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   จำนวน  3,500  บาท 
7.5 ค่าเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม  จำนวน  6,000  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ  17,600 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
(หมายเหตุ ; ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจ่ายได้) 

***ค่าใช้จ่ายในโครงการเหลือจากงบประมาณที่ตั้งไว้  2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

/ผลสัมฤทธิ์... 
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ผลสัมฤทธิ์ 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือการวัดความสำเร็จจากอัตราร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
บุคลากรทั้งหมดของเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร(ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมร้อยละ100) 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ การวัดความสำเร็จของโครงการจากอัตราร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และเข้าใจในหลักกฎหมาย ซึ่งจะแจกให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแบบประเมินหลังเข้ารับ
การอบรม (ผู้ผ่านการทดสอบหลังเข้าอบรม ร้อยละ 97.2, ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการดำเนินโครงการ   
ร้อยละ 80.6) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรสามารถนำความรู้ทางกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในองค์กรส่วนท้องถิ่นมาปรับใช้ในหน้าที่ของตนเองได้ 

2. พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรมีความซื้อสัตย์สุจริตมากขึ้น มี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรได้เพ่ิมพูนจิตสำนึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ทางราชการ และรับทราบฐานะการดำรงตำแหน่งของตนเอง รับทราบถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
รับทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การอนุมัติผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเนื่องจาก 
มีปัญหาของพนักงานเทศบาลบางท่านลาออก เกษียณราชการ หรือการลักษณะการทำงานของบางท่าน เช่น 
ครู หรือ พนักงานจ้างบางท่านติดภารกิจ จึงทำจำนวนผู้เข้าอบรมบางส่วนไม่สามารถมาทำงานได้ และมีผู้ที่
ไม่ได้รับการอนุมัติบางส่วน มีความสนใจที่จะได้รับการอบรม 

2. ในช่วงดำเนินโครงการอบรม  มีผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนไม่เข้าใจเอกสารประกอบ หรือ
การบรรยายของวิทยากร เนื่องจาก เป็นเนื้อความของกฎหมาย ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ยาก 

3. กิจกรรมตอบคำถามในช่วงบ่าย มีผู้ที่ต้องการถามคำถามกฎหมายเป็นจำนวนมาก แต่มี
ปัญหาที่การสื่อสาร เนื่องการจากแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะสามารถตอบมาเป็นข้อกฎหมายต้องชัดเจน 
และครบถ้วน 

แนวทางแก้ไข 

1. ก่อนจะมีการขออนุมัติโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมาย จะมีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายก่อน 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำในชุมชน เช่า ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสำรวจเพื่อศึกษา
พนักงานราชการที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากลักษณะงานไม่สอดคล้องกับ วัน และเวลาเข้าร่วมอบรม 

2. ก่อนที่จะมีการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จะมีการส่งแบบร่าง (Proposal) ให้กับ
ผู้บริหารกับผู้นำส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีการจัดทำเอกสารที่แท้จริง 

3. จะมีการจัดหาอุปกรณ์ เช่น กระดานเขียน (White board) เพื่อช่วยส่งเสริมการบรรยาย
ของวิทยากร และการสื่อสารที่ตรงกันระหว่างวิทยาการกับผู้ถาม 

/ข้อเสนอแนะ... 
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ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป 

1. นำความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และผลการประเมิน มาปรับปรุงในการจักทำเนื้อหา
ในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

2. มีการหากิจกรรมเสริมใหม่ๆเพ่ือสร้างบรรยากาศ และเพ่ือความเข้าใจเนื้อหากฎหมายได้
ง่ายขึ้น 

 
 
 

      (นายณัฐวุฒิ  เสาร์แดน) 
          นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ให้แก่คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2562 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตร 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       -
ผู้ท่ี
ได้



คะแนนสูงท่ีสุด- 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1. นายวลัลภ  เรืองข า 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 2. นายสภุทัร ค าดวงทิพย ์

 

 


