
โครงการฝึกอบรม ศกึษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

 
1. ชื่อโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอ    
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒.  หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้ง
ฝ่ายการเมือง และฝ่ายบริหารงาน เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 
ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานของ อบต.เขาพระ ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน
ของบุคลากรทุกๆ ด้าน ในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือเพ่ิมความรู้ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้

เหมาะสมทันเหตุการณส์ะดวก รวดเร็ว ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

3.3 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3.4  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.5 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการ 
ให้การเสียสละและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๔.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ จ านวน 40 คน 

๕.  วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อท าการอนุมัติงบประมาณ 
  ๒. จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาดูงานและ
ประสานงานในการด าเนินการจัดท าโครงการ เช่น วิทยากรผู้บรรยาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาหารรับรองผู้ร่วม
อบรม สถานที่ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
  ๓. ด าเนินการอบรมสัมมนาตามโครงการและเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  ๔. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
6.  กิจกรรม 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
  2. ให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  3. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
  4. ให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมภายในองค์กร 
  5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
  4. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
  6. กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
  4 , 7 – 10, 11 มกราคม 2562  สถานที่ตามบันทึกแนบท้ายโครงการนี้ 

8.  งบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ใช้งบประมาณเป็นค่าบริหารโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  8.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน (วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00น.) 
                     -  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท/คน  จ านวน  40  คน  เป็นเงิน  6,000   บาท 
                     -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท/คน  จ านวน 40 คน                                                              
                   เป็นเงิน   2,000  บาท 

 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท            เป็นเงิน  3,600  บาท 
  -  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์                                     เป็นเงิน  2,000   บาท      
                     -  ค่าป้ายโครงการ 2 ป้าย  เป็นเงิน    600   บาท 

8.2 ค่าใช้จ่ายในการดูงานนอกสถานที่  (วันที่ 7 – 10 มกราคม 2562) 
- ค่าท่ีพัก  จ านวน  2  วัน ๆ ละ 750 บาท/คน/วัน  
     จ านวน  40 คน        เป็นเงิน  60,000 บาท 
- ค่าอาหาร  จัดครบทุกมื้อ  จ านวน 3  วันๆ ละ 500 บาท 
      จ านวน  40  คน      เป็นเงิน  60,000 บาท 
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- ค่าจ้างเหมารถยนต์พาหนะปรับอากาศ (ไม่ประจ าทาง) ขนาด ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง    
จ านวน 3 วัน ๆ ละ 23,000  บาท             เป็นเงิน  69,000 บาท  
-     ค่าของสมนาคุณในการดูงาน     เป็นเงิน   4,500  บาท 
8.3 ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลการด าเนินงาน (วันที่ 11 มกราคม 2562)  
-  ค่าตอบแทนวิทยากร  3  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท            เป็นเงิน   1,800 บาท 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  1  มื้อ ๆ ละ 25/คน  
   จ านวน  40 คน                เป็นเงิน   1,000 บาท 

รวมเป็นเงินตามโครงการดังกล่าว ทั้งสิ้น                            เป็นเงนิ  210,500  บาท 

  **หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง                       

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  อ าเภอเดิมบางนางบวช   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรมีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

  10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์สะดวก รวดเร็ว ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 10.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 

 10.4  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร เข้าใจถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 10.5  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
 

๑1.  ผู้เสนอโครงการ 

 
(ลงชื่อ)         ณัฐพล  จงเจรญิ  ผู้เขียนโครงการ/ ผู้เสนอโครงการ 
            (จ่าเอกณัฐพล  จงเจริญ) 
              นักจัดการงานทั่วไป 
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12. ผูต้รวจสอบโครงการ 
 ............................................................................................................................. ............................... 
 ............................................................................................................................. ............................... 
 

(ลงชื่อ)       กนกวรรณ  หยกอ านวยชัย 
     (นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 
    หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 

๑3. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ...................................... 

 

(ลงชื่อ)      วิทมนตร์  กิริวรรณา 
    (นายวิทมนตร์  กิริวรรณา) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 

๑4. ผู้อนุมัติโครงการ 
 .................................................................................................................. ................................................. 
 ............................................................................................. ...................................................................... 

 

(ลงชื่อ)    มานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ             
            (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 


