
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ินในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้าน   แหลม จังหวดัเพชรบุร ี
*********************** 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ ประเทศไทยใสสะอาด โดยรณรงค์และ

สั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ
ตลอดจนถึงการป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ และ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 มาตรา 11  “สว่น
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด 
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสแห่งการ
ปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้ปฏิบัติต้องมีความ
ตื่นตัว และเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติมโตเพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรัก ความผูกพัน รู้จักท างานเป็นทีม สร้างความสามัคคี
ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร การสร้างทีมงานจึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กร คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล และ พนักงานจ้างในสังกัด อบต.แหลมผักเบี้ย ทุกต าแหน่ง  จึงจ าเป็นต้องการ
ได้รับการพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร เพ่ือที่จะมุ่งม่ันพัฒนาตน พัฒนางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยจึง จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานเป็น
ทีม  เพ่ือการบริการที่เป็นเลิศขององค์กร และเพ่ือให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และไม่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือปลูกฝังและปรับฐานความคิดของผู้เข้าอบรมให้มีความตระหนักและแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน

ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.2  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญหาในการท างาน 
2.3  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4  ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ  สามารถด าเนินการสร้าง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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 3.  เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ,  สมาชิกสภา อบต. , พนักงานส่วนต าบล    และ 
พนักงานจ้าง  อบต.แหลมผักเบี้ย    จ านวน  43 คน 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และเทคนิควิทยากรกระบวนการแบบมี
ส่วนร่วม   ณ  จังหวัดเชียงใหม่  
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

6.  สถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ 
สถานที่จัดอบรมและศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  , จังหวัดล าพูน , จังหวัดล าปาง 
 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
จากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.   งบประมาณตั้งไว้  326,550 บาท    

(สามแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 วันอบรม    
1. ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่มของวันแรก (43 คน x300 บาท x 1 มื้อ)   เป็นเงิน 12,900 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (43 คน X 50 บาท X 2 มื้อ) เป็นเงิน 4,300 บาท 
3. ค่าเช่าที่พักวิทยากร (1 คน X 1,200 บาท X 1 คืน) เป็นเงิน 1,200 บาท 
4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการใช้อบรม  43 ชุด เป็นเงิน 2,800 บาท 
5. วิทยากรวันอบรม ( 1 คน x 3 ชม. X 1,200บาท) เป็นเงิน 3,600 บาท 
6. ค่าป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย (ขนาด 1.20 ม. X 2.40 ม.) เป็นเงิน 1,000 บาท 
7. ค่าเดินทางวิทยากรบรรยาย เป็นเงิน 2,000 บาท 

 วันแรก 
1. ค่าอาหารเช้า , กลางวัน , เย็น และน้ าดื่ม จ านวน 3 มื้อ 

( 43 คน x 800 บาท )  
เป็นเงิน 34,400 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (43 คน X 50 บาท X 2 มื้อ) เป็นเงิน 4,300 บาท 
3. ค่าเช่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม (43 คน X 750 บาท X 1 คืน) เป็นเงิน 32,250 บาท 
4. วิทยากรบรรยายฐานเรียนรู้ (2 ฐานๆ ละ 3 ชม. X 1,200 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท 
5. ค่าของสมนาคุณวิทยากรฐานเรียนรู้ (1,500 บาท x 2 ที่) เป็นเงิน 3,000 บาท 
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 วันที่สอง    
1. ค่าอาหารกลางวัน , เย็น และน้ าดื่ม จ านวน 2 มื้อ 

( 43 คน x 600 บาท )   
เป็นเงิน 25,800 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (43 คน X 50 บาท X 1 มื้อ) เป็นเงิน 2,150 บาท 
3. ค่าเช่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม (43 คน X 750 บาท X 1 คืน) เป็นเงิน 32,250 บาท 
4. วิทยากรกลุ่ม (8 คน x 4 ชม. X 1,200 บาท) เป็นเงิน 38,400 บาท 
5. วิทยากรบรรยายฐานเรียนรู้ (1 ฐานๆ ละ 3 ชม. X 1,200 บาท) เป็นเงิน 3,600 บาท 
 ค่าของสมนาคุณวิทยากรฐานเรียนรู้ (1,500 บาท x 1 ที่) เป็นเงิน 1,500 บาท 

 วันที่สาม    
1. ค่าอาหารกลางวัน , เย็น และน้ าดื่ม   จ านวน 2 มื้อ 

( 43 คน x 600 บาท )   
เป็นเงิน 25,800 บาท 

2. วิทยากรบรรยายฐานเรียนรู้ (2 ฐานๆ ละ 3 ชม. X 1,200 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท 
3. ค่าของสมนาคุณวิทยากรฐานเรียนรู้ (1,500 บาท x 2 ที่) เป็นเงิน 3,000 บาท 
     
 -  ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทางไปอบรม 4 วัน ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน  68,000 บาท 
 -  ค่าเช่าห้องประชุม  เป็นเงิน 9,900 บาท 

 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  326,550  บาท  (สามแสนสองหม่ืนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย   อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ   และองค์ประกอบส าคัญของการท างาน 
เป็นทีม 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสโอกาสร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ในการคิดแก้ปัญหาในการท างาน 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ สามารถด าเนินการสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง   
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10.  ผู้เสนอโครงการ  
 
 
              ( นางสาวสุนันทา    กลิ่นมาลัย ) 
             นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
11.  ความเห็นของหัวหน้าส านักงาน 
   เห็นชอบ ควรด าเนินการตามโครงการที่เสนอ 
   ไม่เห็นชอบการด าเนินการตามโครงการที่เสนอ 

 
 
                  ( นางอัชรา   เสรมิทรัพย์ ) 
                 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
12.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
   เห็นชอบตามโครงการ    ไม่เห็นชอบโครงการ    

 
              (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
13. ผู้อนุมัติโครงการ 
   อนุมัติโครงการ     ไม่อนุมัติโครงการ 

 
              (นายศรีเพชร    นามเดช) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 
 
 

 
 
 
 



 

ก าหนดการ    
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 10 ธันวาคม  2563 
***************  

 
วันอาทิตย์ ที่ 6 ธ.ค. 63 รายละเอียด หมายเหตุ 
08.00 น. – 08.30 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   รับประทาน 

อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม

เวลา 
10.30 น. 
และเวลา 
14.30 น. 

 

08.30 น. - 09.00 น. - พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัตงิาน   
09.00 น. - 12.00 น.  หัวข้อ  สถาบันพระมหากษัตริยก์ับประเทศไทย 

หัวข้อ  หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ. 2563  
หัวข้อ  กฎหมายและระเบียบทีผู่้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้ 
โดย  คุณฉัตรชัย  กระสานติ์กุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบางบ่อ 
 

12.00 น. - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ  การป้องและการปราบปรามการทุจริต (การแยกแยะผลประโยชนส์่วน

ตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม, การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน) 
โดย  คุณฉัตรชัย  กระสานติ์กุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบางบ่อ 
 

16.30 น. – 17.00 น. ตอบแบบสอบถาม   
17.30 น. เดินทางออกจากองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย สู่จังหวัดเชียงใหม่ 
18.30 น. แวะรับประทานอาหารเย็น  เสร็จแล้วเดินทางต่อ 

วันจันทร ์ที่ 7 ธ.ค. 63 รายละเอียด 
06.00 น. เดินทางถึงจงัหวัดเชียงใหม่ และรับประทานอาหารเช้า   ณ  รา้นอาหาร    

ดอยม่อนแจ่ม 
 

09.30 น. – 12.00 น. ชมสวนดอกไม้นานาชนดิ ที่ สวนพฤกษ์ศาสตร์ พระนางเจา้สิรกิิตติ์  
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น.-16.00 น. ศึกษาดูงาน  ณ  ชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้  
17.00 น. เดินทางเข้าที่พักโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-  2  - 
 

วันอังคาร ที่ 8 ธ.ค. 63 รายละเอียด หมายเหตุ 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที่พักโรงแรม  

08.00 น. – 11.30 น. เดินทางสู่ดอยสุเทพ-ปุย สักการะพระธาตุดอยสุเทพ / ชมวิถชีีวติชาวดอย
บ้านมง้ดอยปุย / เข้าเยี่ยมชมวดัพระธาตุดอยค า 

 

11.30 น.  – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. – 17.00 น. กลับที่พักร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร (Team building) ณ ห้องประชุม 

ของโรงแรมฯ 
- ฐานที่ 1  ฐานความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (วิทยากรฐาน 2 คน) 
- ฐานที่ 2  ฐานการบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (วิทยากรฐาน 2 คน) 
- ฐานที่ 3  ฐานการสร้างวฒันธรรมในองค์กร (วิทยากรฐาน 2 คน) 
- ฐานที่ 4  ฐานสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน (วิทยากรฐาน 2 คน) 

รับประทาน
อาหารว่าง

เวลา  
14.30 น. 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารนอกโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันพุธ ที่  9  ธ.ค. 63 รายละเอียด  
06.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหาร ณ ทีพ่ักโรงแรมฯ  

08.30 น.   - เดินทางสู่จังหวัดล าพูน 
 

09.30 น. – 11.00 น. - ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านทาป่าเปา   ต าบล
ทาปลาดุก  อ าเภอแม่ทา  จังหวดัล าพนู 
 

12.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวนั  

13.30 น. - แวะนมัสการ พระแก้วดอนเตา้ (พระแก้วมรกต) วัดพระธาตุล าปางหลวง    
จังหวัดล าปาง 

 

18.00 น. - แวะรับประทานอาหารเย็น  
- เดินทางกลบัจังหวัดเพชรบุรี  โดย สวัสดิภาพ  

วัน พฤหัสบดี  
ที่ 10 ธ.ค. 63 รายละเอียด 

08.00 น. - เดินทางถึงองค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 


