
บนทกขอความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โทร. 0-๓๕๓๔-๐๗๓๖
ท อย ๗๙๓๐๑/- วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๔
เร่ือง รายงานผลการผีเกอบรมหลักสูตร “ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น

และพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประซาขนในเขตพื้นที่”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ท่ี ๒๑๑ / ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน 

๒๔๖๔ อนุญาตให้ข้าพเจ้านายสะอาด บุญมี ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เดินทางไป 
ราชการเพื่อเข้าร่วมการผีเกอบรมหลักสูตร “ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้'บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภา 
ท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประขาซนในเขตพื้นที่” ระหว่างวันที่ ๗ -  ๙ กันยายน ๒๔๖๔ ณ โรงแรมกรุงศรี ร ิเวอร์ 
อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัดนี้ ข ้าพเจ้าไต้เข้ารับการผีเกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการ 
ผีเกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม ดังต่อไปนี้

๑. รายงานสรุปผลการผีเกอบรม 
๒. สำเนาใบประกาศนียบัตร 
จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด

(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

(น์ ฮ̂ฟ้น์พระษารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



รายงานสรุปผลการผีเกอบรม
หลักสูตร “ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร 

ท้องถิ่น สมาขิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประซาซนในเขตพื้นที่”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ตามคำส่ัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ท่ี ๒๑๑/ ๒๕๖dr ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

อนุญาตให้ข้าพเจ้า นายสะอาด บุญมี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เดินทางไปราซการ 
เพื่อเข้าร่วมการผีเกอบรมหลักสูตร “ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาขิกสภาท้องถิ่น 
และพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 
ส ูงส ุดแก ่ประขาซนในเขตพ ื้นท ี่” ระหว่างวันท ี่ ๗ -  ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมกร ุงศร ี ร ิเวอร ์ 
อำเภอพระนครศรีอย ุธยา จังหวัดพระนครศรีอย ุธยา ซ ึ่งหล ักสูตรดังกล่าวจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็นค่าลงทะเบียน 
ครั้งนี้ จำนวน ๔1๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการผีเกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการ 
ผี!กอบรมให้ทราบ ดังนี้

๑. การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการผีเกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง 

การที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาขิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วน 

ท้องถ่ิน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการผีเกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทาง 

การปฏิบัติงานซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เนื้อหาและหัวข้อวิซาของหลักสูตรการผีเกอบรม ดังนี้

วิธีการศึกษาอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและบีญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอบเขตเนื้อหาวิฃาหลัก
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
- หลักกฎหมายปกครองเพื่อการปฏิบัติราซการที่ดีตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
- การดำเนินกิจการสภาท้องถิ่น
- การบริหารงานบุคคล
- การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางวินัย
๓. ประโยซน์ที่ได้รับจากการผีเกอบรม

ต่อตนเอง ได้แก่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะใหม่ที่จะนำมาประยุกตํใช้ในการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวกับตำแหน่ง รวมทั้งสามารถเลือกเครื่องมือในการพัฒนาตนเองที่ 
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับงานต่อไป ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับงาน 
และตำแหน่งหน้าที่



๓.๑ พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการงานภาครัฐตามหลักธรมมาภิบาล 
และหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้างคุณธรรมแลบะจริยธรรม ให้มืจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราขการ 
เพื่อประโยฃน์สุขส่วนรวม

๓.๒ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ‘ฝืกอบรมไป 
ถ่ายทอด และประยุกติใข้ในการบริหารงานราฃการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประขาขนภายในท้องถิ่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๓ มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิขาการและประสบการณ์ร่วมกัน อันจะเป็น 
ประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

ต่อหน่วยงาน ได้แก่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและ 
เพื่อให้เกิดประโยขน์และเกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานตามที่หน่วยงานได้คาดหวัง

ร:. แนวทางในการนำความรู้ ท ักษะท ี่ได ้ร ับจากการผีเกอบรมครั้งน ี้ ไปปรับใช ้ให ้เก ิด 
ประโยขน่ แก่หน่วยงาน มีดังนี้

๔.๑ สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการผีเกอบรมมาพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ในเรื่องของการลดความขัดแย้ง การพัฒนาทีมงานและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน การพัฒนา 
บุคลิกภาพ การสอนงาน มอบหมายงานและควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานสารบรรณให้มี 
ประสิทธิภาพ

๕. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

๕.๑ บุคลากรในหน่วยงานขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการนำไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

๕.๒ ปัญหาความคล่องตัวในการปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากภารกิจหน้าที่ในแต่ละ 
ตัวบุคคลหรือแต่ละตำแหน่งมีจำนวนมาก มีหน้าที่เฉพาะและมีความถนัดหรือความสามารถไม่เหมือนกัน 

๕.๓ ขาดความร่วมมือจากผู้นำและประขาซนในพื้นที่ 
๖. ความต้องการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ 

ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธี้ผล ได้แก่
๖.๑ การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดย 

การกำหนดเป็น กฎ คำส่ัง สั่งการ ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๖.๒ การกำหนดนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้ซัดเจน โดยให้เน้นถึง 

ความสำคัญของการดำเนินงานให้ถูกระเบียบกฎหมาย รวมไปถึงการปัองกันการทจัรตในหน่วยงาน เป็นต้น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ /

(นายส&ส่ัาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

(นายมนพ ระษารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
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