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หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชํานาญงาน) 

รุนท่ี  131 

 

หลักการและเหตุผล 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูลหรือบริหารท่ัวไปตามแนวทางแบบอยาง
ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป 
การรับ – สงหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทํา
ฎีกาเบิกจายเงนิและพิมพเอกสารจดหมายและหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการกํากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ติดตามประเมินผล ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการบริการ ใหคําปรึกษาและแนะนําเบื้องตนแก บุคลากร 
ประชาชนผูมาติดตอและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองลามารถนําไปปฏิบัติ 
ไดอยางถูกตอง ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใช
ประโยชนไดตอไป ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานและปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
  2.  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพ่ือใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและงานท่ีมีลักษณะ
ทีมงานไดอยางเหมาะสม 
  4.  เพ่ือใหมีความรูที่ทันสมัย มารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรบัใชกับการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
  5.  เพ่ือใหมีจิตสํานกึดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
  6.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงานระหวางกันและสราง
สัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 

ผูเขารับการอบรม 

  ผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  88  คน 

ระยะเวลาการอบรม 
  จํานวน  16  วัน 



2 
 

ผูอํานวยการประจําโครงการ 
  นายโชติชญาน  มวงงาม 

วิธีการท่ีใชในการอบรม 
1.  บรรยาย/การสัมมนา 
2.  การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3.  กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4.  ถามตอบปญหา 
5.  การเรียนรูจากประสบการณและสถานการณจริง 

การประเมินผลการอบรม 
การประเมินผลการฝกอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
 
1.  การประเมินผลสัมฤทธิ์  100  คะแนน  แบงออกเปน  2  ภาค คือ 
ภาควิชาการ  50  คะแนน  ประกอบดวย 
  -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  -  การนําเสนองานวิชาการ 
  -  การจัดทํารายงานกลุม 
  -  การจัดทํารายงานสวนบุคคล 
  -  การทดสอบประเมินผลความรู 
ภาคพฤติกรรม  50  คะแนน  ประกอบดวย 
  -  การมีวินัยการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
  -.  การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

ผูเขารับการฝกอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  50  และคะแนนรวมท้ัง  2  ภาคตอง 
ไมต่ํากวารอยละ  60  คะแนน 

 
2.  การประเมินโครงการอบรม  แบงออกเปน  3  สวน คือ 
  -  การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  -  การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  -  การประเมินผลความพึงพอใจดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของผู
ใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 
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สรุปเน้ือหารายวิชาท่ีเขารับการอบรม  

1. คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- ทราบถึงความสําคญัของคําวาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของขาราชการ  

ที่ทุกคนจะตองมี 

- มจิีตสํานึกและและทราบถึงความสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติหนาที่ราชการ 

- การปฏิบัติงานตองยึดหลักความซ่ือสัตย สุจริตเปนสําคัญ 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2. ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอการดํารงอยูของชาติไทย 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรูความเขาใจหลักความมั่นคงของชาติ และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 
- มีความศรทัธา ความจงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
- ทราบถึงความเปนมาประวัติศาสตรชาติไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

พระมหากษัตริยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
- ทําใหตระหนักถึงการมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยความซื้อสัตยสุจริตโดยคํานึงถึงประโยชน 

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

3. จิตอาสาเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริในรัชการที่ 10 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- ทราบถึงแนวคิดและนิยามของศาสตรพระราชาความหมายของอาสาสมัครและจิตอาสา 
- ทราบถึงคุณลักษณะที่ดีของการเปนจิตอาสาหรืออาสาสมัคร ตองมีความซื้อสัตย รับผิดชอบ

ตอตนเอง เสียสละโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ  
- ทราบถึงความหมายของจิตสาธารณะและการอยูรวมกันในสังคมรวมทั้งการสรางจิตสํานัก

ในการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม เปนผูรูจักให ดูแลรกัษาทรัพยสินสวนรวม ใชอยางระมัดระวัง และเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

4. โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง 
      ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

   - ทราบถึงโครงสราง อํานาจหนาที่ รปูแบบและบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  - ทราบถึงความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับการบริหารราชการสวนกลางและ

สวนภูมิภาค 
  - ทราบถึงบทบาทและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายแหงรัฐโดยเฉพาะนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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5. หลักการประชาสัมพันธและบริการประชาชน 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรู ความเขาใจ และสามารถบริหารจัดการงานธุรการไดอยางเปนระบบ และสามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามามีสวนในการบริหารจัดการ 

- มีความรูในหลักการประชาสัมพันธ เพื่อนํามาสรางความสัมพันธที่ดีใหแกบุคลากรในองคกร

และบุคคลภายนอกองคกร และเพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดีแกองคกร 

- มีความรูในเร่ืองของประเภทสื่อประชาสัมพันธและการนํามาใชใหไดผลตรงตาม 
วัตถุประสงค 

6. การประเมินผลและสรางตัวชี้วัดในการทํางาน 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรู ความเขาใจ และหลักการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ 

อยางมีระบบ 

- มีความรูในเร่ืองตัวชี้วัด KPI  และการปฏิบัติงาน ใหไดผลตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว 

- มีความรูเร่ืองติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ของเจาหนาท่ีไดถูกตอง 

7. ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคกลยุทธในการปฏิบัติงานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพ 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรูความเขาใจในระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางปฏิบัติงานดานเอกสารตาง ๆ  
- มีความรูในหลักการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ เชน การรับ – สงหนังสือ การยืม  

การเก็บรักษาเอกสาร และการทําลายเอกสาร 
- มีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเจาพนักงานธุรการ 
- สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก 

รวดเรว็ 

8. การจัดและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในงานธุรการ 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรู ความเขาใจ ในการวางระบบในการทํางานและการบริหารเวลา 

- มีความรูเร่ืองการจัดทํา 5 ส 

- การรูจักแบงงานเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน 

- รูถึงการใชเทคโนโลยีในการบริหารงานธุรการใหเกิดผลสําเร็จที่รวดเร็ว และถูกตองตาม

ระเบียบ 

 
 
 
 
 



5 
 

 
9. การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร 

ความรูท่ีไดรับจากรายวิชา 
- ไดสรางความสัมพันธอันดี มีทัศนคติที่ดี ทําใหเกิดความความรู ความเขาใจ และความ

รวมมือในการแกไขปญหาและลดความแตกตางท่ีกอใหเกิดความแตกแยก ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี 
ในหมูคณะ 

10. ศิลปะการพดูและการพัฒนาบุคลิกภาพในโอกาสตาง ๆ 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- ทราบถึงความสําคญัของบุคลิกภาพตอการเปนผูนํา และตอการประกอบพิธีการตางๆ 

- มีความรูในหลักการองคความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 

- ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการประกอบพิธีตางๆ 

- สามารถนําความรูไปพัฒนาปรับปรงุบุคลิกภาพ ทาทาง การแตงกาย และวิธีการพูด 

ใหเหมาะสม สามารถเขาสังคมไดถูกตอง อยางมั่นใจ 

11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรูความเขาใจในศักยภาพ และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง

ถูกตองและเกิดประโยชนแกองคกร 

- ทราบถึงเทคนิค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการดําเนินงานและ

การบริหารขอมลู 

- นําความรูมาประยุกตใชเพ่ือหลีกเลี่ยงความซับซอนของการจัดเก็บขอมูล 

12. การจัดทําภาพกราฟกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรูความเขาใจ ถึงความสําคัญของสื่อ infographics และเทคนิคในการจัดทํา 

infographics 

- เกิดแนวความคิดสรางสรรคในการออกแบบและการสรางสื่อ infographics  

- มีความรูในการสราง info graphics ใหเหมาะสมกับขอมูลและงานตางๆ 

13. การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ความรูท่ีไดรับจากรายวิชา 

- ทราบถึงแนวทางปฏิบัติดานในการบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - ทราบถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการแนวใหม ขอดี ขอเสีย และการนํามา
ประยุกตใช 
  - ทราบถึงความกาวหนาในสายงาน สมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ และการประเมินคางาน 
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14. ศิลปะและหลักการเขียนโตตอบหนงัสือราชการ 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรูความเขาใจ แยกแยะประเภทของหนังสือราชการมากข้ึน  
- มีความรูในหลักการ ราง และเขียนหนังสือราชการ  
- มีความรูในเร่ืองของการใชคํา สํานวน ภาษา ที่ถูกตองเหมาะสมในการจัดทําหนังสือราชการ 

รวมทั้งเทคนิคในการรางหนังสือราชการใหมีความถูกตอง สวยงาม 

15. สิทธิประโยชนของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและความรูเกี่ยวกับคาใชจายในการฝกอบรม   
การเดินทางไปราชการ 
ความรูท่ีไดรับจากรายวิชา 

- มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของ สวัสดิการและผลประโยชน
ตอบแทน เชนการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรม และมีความ
เขาใจในเร่ืองการบริหารงานดานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

16. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความรูท่ีไดรับจากรายวิชา 

- มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ หลักการจัดซื้อจัดจาง 
- มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนและขอยกเวนในการจัดซื้อจัดจาง 
- มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะ การมีสวนไดเสียในการยื่นขอเสนอ

หรือคูสัญญา 
- มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํารางขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุ เชน วิธีการประกาศเชิญชวน การเสนอซื้อจาง วิธีกาจัดซื้อจัดจาง 
- มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เก่ียวของ ในวิธีการ

คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

17. รัฐบาลดิจิทัล 
ความรูท่ีไดรับจากรายวิชา 

- ทราบถึงความหมายและนิยามของ รัฐบาลดิจิทัล 
  - มีความเขาใจในระบบดิจิตอลกับการบริหารจัดการภาครัฐ 

  - ทราบถึงอิทธิพลของระบบดิจิตอลที่มีผลตอการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
- สามารถนําประโยชนจากระบบดิจิตอลมาพัฒนาการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบและองคกร 

18. การปฏิบัติราชการตามหลักทรงงานในรัชกาลท่ี 9 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- ทราบถึงแนวคิดและนิยามของศาสตรพระราชา 
- ทราบถึงหลักการทรงงานใน รัชกาลที่ ๙ 
- ทราบถึงหลักทศพิธราชธรรมและการนํามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติงาน 
- มีความรู และเขาใจถึงแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาเพ่ือนํามา

ปรับใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน และการพัฒนาทองถ่ิน 
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19. การประกอบพิธีและรัฐพิธี 

  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 
- มีความรู ความเขาใจ ทราบขั้นตอนและหลักปฏิบัติในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และ 

การขอพระราชทาน การเชิญเสด็จพระราชดําเนิน การเชิญเสด็จ การรบัเสด็จ ตลอดจนมารยาทในการ 

เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 

- นําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติเพ่ือเตรียมการประกอบพิธีและรัฐพิธีไดอยางถูกตอง

และสมพระเกียรติ 

20. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ความรูท่ีไดรับจากรายวิชา 

- ทราบถึงการทบทวนและซักซอมระเบียบปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินใหเชื่อมโยงกับการบริหารงานและความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก 

21. ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ การขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

- มีความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.บําเหน็จ บํานาญ สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอ่ืน รวมทั้ง

สิทธิประโยชนในการขอรับบําเหน็จบํานาญ สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ และแนวทางแกไขปญหา  

- มีความรูในการคํานวณบําเหน็จ บํานาญ สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ  

22. กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ 
ความรูท่ีไดรับจากรายวิชา 
  - ทราบถึงแนวความคิดและหลักการของกฎหมายเพ่ือนําไปบริหารงานและบริการประชาขน 

บนหลักการของกฎหมายไดอยางถูกตอง 
  - สามารถวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานการบริหารและการบรกิาร 

ใหสอดคลองกับกฎหมาย 
  - ทราบถึงสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  - ทราบถึงหลักการกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารที่เนนการเปดเผยเปนหลัก ปกปด 
เปนขอยกเวน 
  - นําหลักการของกฎหมายไปปฏิบัติใชใหเกิดผลตรงตามวัตถุประสงค 

23. เทคนิคการจัดทําคําบรรยายสรุป 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรูความเขาใจถึงเทคนิคการบรรยายสรุป 

- สามารถนําไปประยุกตใช สําหรับการประชุม สัมมนาหรือเวทีสาธารณะทั่วไป และเพื่อดึงดูด

ความสนใจ ในเนื้อหาสาระของหัวขอเรื่อง 
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24. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- ทราบถึงแนวทาง หลักการ และความสําคัญของการควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยง 

- ทราบถึงระบบขั้นตอนและกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

- ทราบถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

25. เทคนิคการจัดประชุมและสัมมนา 
  ความรูที่ไดรับจากรายวิชา 

- มีความรู ความเขาใจ ในข้ันตอนและรูปแบบการจัดประชุมและสัมมนาตาง ๆ  

- มีความรูเร่ืองเทคนิคในการจัดการประชุมและสัมมนา การติดตามประเมินผลการประชุม

และสัมมนา รวมถึงปญหาและอุปสรรค พรอมทั้งรูแนวทางแกไขปญหา 
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