ราง
โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัตงิ านในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
…………………………………………..…………………………………….

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๓ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น คือ เปนรูปแบบการปกครองที่สะทอนการกระจายอํานาจใหหนวยปกครองพื้นฐานของประเทศ โดย
แทจริง หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในหลายดาน และมี
ภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากหนวยงานราชการอื่น
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการได อ ย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมกั บ สถานการณ รวมทั้ ง ต อ งส ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรี ยนรูรว มกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบั ติราชการของส วนราชการใหส อดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๔๕ หมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล สวนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ ๒๖๗ การพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชานั้นตองพัฒนา ๕ ดาน ไดแก (๑) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน (๒) ดานความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง (๓) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน (๔) ดานคุณสมบัติสวนตัว การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (๕) ดานศีลธรรมและจริยธรรม การบริหารงานขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลต อ งอาศั ย บุ ค ลากรในส ว นต างๆ เพื่อ ให ส ามารถสนอง ความต องการและให บ ริ การแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิ บัติ งานของท องถิ่ น เพื่อเปน การพัฒ นาบุคลากรขององคการบริหารสว นตําบลทะเลชุบ ศร ใหส ามารถ
ปรับตัวใหทันกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูใหกับ
บุคลากรอยูเสมอ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีไปสูนวัตกรรมที่กาวหนาขึ้นมาก
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมของชุมชนนับเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาได การใหอํานาจกับชุมชนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหการพัฒนาหรือแกไขปญหาทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะชุมชน
ทองถิ่น อยูใกลชิดกั บทรัพยากร โดยเฉพาะองค กรปกครองสวนท องถิ่น ซึ่งเปนองค กรของรัฐที่ ทํางานอยูใน
ทองถิ่น และมีความใกลชิดกับทองถิ่นมากที่สุด การใหอํานาจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ
ชุมชน โดยพบวาองคกรปกครองบริหารสวนทองถิ่นของประเทศไทย มีกฎหมายจัดตั้งองคกรแตละประเภทให
อํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดทําบริการสาธารณะ โดย
การออกขอบัญญัติทองถิ่นเกิดจาก “ปญหา” ที่เกิดขึ้นในชุมชน เปนปญหาที่คนในชุมชนไมสามารถแกไขไดเอง
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/การจัดการ...

-๒หรือตองการการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจเปนปญหาเดียวหรือหลายปญหา ซึ่งหลายๆ
ปญหาที่ชุมชนไมสามารถแกไขไดนั้น เรียกวา “ประเด็นปญหา” เมื่อปญหานั้นถูกกลาวถึงในวงกวางและไมได
เปนเพียงปญหาของใครคนใดคนหนึ่งจนเปน “ประเด็นสาธารณะ” จากนั้น หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของกับ
ปญหานั้นๆ ใหความสนใจและตองการแกไขปญหา เกิดการยกระดับแนวทางการแกไขปญหาไปเปน “วาระ
สาธารณะ” และรวมกันพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาอยางเขมขน มีการแบงบทบาทหนาที่ และการมีสวน
รวมในการแกไขปญหานั้นๆ อยางชัดเจน จนเกิดเปน “นโยบายสาธารณะ” ในขั้นตอนนี้เองที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการรวมแกไขปญหาอยางจริงจัง เนื่องจากถือวาเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับชุมชน
มากที่สุด ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีการพัฒนาและ “ออกขอบัญญัติทองถิ่น” โดยมี
เปาหมายสําคัญ ๒ ประการ คือ เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของมนุษย และเพื่อวางแผนการแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ ใหมีสํานึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ขึ้นมา เพื่อใหบุคลากรได
เรี ย นรู ร ะเบีย บวิ ธี เ กี่ ย วกับ การปฏิ บั ติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ แนวคิดทฤษฎีใหมที่จ ะ
สามารถนํ า มาปรั บ ใช ในการปฏิ บั ติงานตามอํานาจหนาที่ อัน จะนํามาซึ่งประสิทธิภ าพประสิทธิผ ลในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะสงผลตอการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจอยางสูงสุดตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ความรู ในการปฏิบัติราชการ พัฒนาการใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกโดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ เพื่อใหพนักงานและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร ไดมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕6๐ (ฉบับที่ 3) เพื่อความถูกตองใน
การจัดทําเอกสารตาง ๆ ของทางราชการ เชน หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือสั่งการ และหนังสือที่
เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ เปนตน
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/๒.๓ เพื่อเสริมสราง...

-๓๒.๓ เพื่อเสริมสรางความรู พนักงานและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร ใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง ในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และการปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองคกร
๒.๔ เพื่อสรางและเตรียมความพรอมของพนักงานและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเลชุบศร ใหเปนผูที่มีความรู ความเขาใจดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยทําใหเกิดการบูรณาการดานความรู
การจัดการขยะในชุมชนระดับทองถิ่น
๓. กลุมเปาหมาย
๓.๑ ผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
๓.๒ พนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
รวมเปนทั้งสิ้น ๕7 คน
๔. วิธีดําเนินการ

๔.๑ ศึกษาความเปนไปได จัดเตรียมขอมูล และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ในระหวางวันที่ …………………………………………………….
๔.2 เสนอโครงการฯ เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศรพิจารณาอนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน ในระหวางวันที่ …………………………………..
๔.3 ดําเนินการเตรียมงานตามโครงการโดยการจัดซื้อ จัดจางและจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ในระหวางวันที่ ………………………………………
๔.4 จั ด การฝ ก อบรมโครงการฯ ประกอบด ว ยคณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาและพนั ก งาน
เจ า หน า ที่ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเลชุ บ ศร ณ ที่ ทํ า การองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเลชุ บ ศร
ในวันที…่ …………………………………………
๔.5 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ……………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในระหวางวันที่...............................................................................
๔.6 สรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานตามโครงการฯ เพื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง ปญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการตอไป ในระหวางวันที่ ...............
...............................................................
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ณ วันที่ ............................................ และระหวางวันที่...........................................................
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/๖. สถานที่ ...

-๔๖. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศรอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี.....................................
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
๗. งบประมาณในการดําเนินงาน
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 หนวยงาน
สํานักงานปลัด อบต. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคกรปกครองส วนทองถิ่ น ตั้งไว 3๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อพัฒนาศักยภาพ ความรู พนั กงานสว นตํ าบลและ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร ในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาการใหบริการประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาเชาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
โดยแยกเปนคาใชจายตามโครงการฯ รายละเอียด ดังนี้
๗.1 ค าใช จ ายเกี่ ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝกอบรมโครงการพัฒ นาและเพิ่มพู น
ประสิทธิภาพฯ (คาทําปายไวนิล) ขนาด กวาง 1 เมตร x ยาว 3 เมตร เปนเงิน 540 บาท
๗.2 คาของสมนาคุณในการเดินทางไปศึกษาดูงาน...............................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................... จํานวน ๕ แหงๆ ละ ๖๐๐ บาท เปนเงิน ๓,๐00 บาท
๗.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่มในระหวางการฝกอบรมฯ ณ องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบ
ศร วั นที่………………………………………….จํ านวน ๒ มื้อ ๆ ละ 57 คน ๆ ละ ๖๐ บาท (เครื่องดื่มเย็นพรอมขนม)
เปนเงิน ๓,420 บาท
๗.4 คาอาหารในระหวางการฝกอบรมฯ ณ องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศรและเดินทางไป
ศึกษาดูงาน
๑) วันที่.........................................................ณ องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อาหาร
กลางวัน ๑ มื้อ จํานวน 57 คน ๆ ละ ๘๐ บาท (อาหาร ๓ อยาง,ผลไมหรือขนม,พรอมน้ําดื่ม) เปนเงิน ๔,56๐
บาท
๒) วันที่.............................................คาอาหารในระหวางการเดินทางไปศึกษาดูงาน อาหาร
เชา ๑ มื้อ จํานวน 57 คน ๆ ละ ๕0 บาท (ขาวกลอง อาหาร ๒ อยางพรอมน้ําดื่ม) เปนเงิน 2,850 บาท
๓) วันที่...............................................คาอาหารในระหวางการเดินทางไปศึกษาดูงาน อาหาร
๒ มื้อ จํานวน 57 คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท สถานที่ของเอกชนในประเทศ เปนเงิน ๔2,750 บาท
๔) วันที่............................................คาอาหารในระหวางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ครบทุก
มื้อ จํานวน 57 คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท จํานวน ๒ วัน สถานที่ของเอกชนในประเทศ เปนเงิน 91,200 บาท
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/๗.๕ คาเชาที่พัก…

๗.๕ คาเชาที่พักในระหวางการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมฯ
(อัตราคาเชาหองที่พัก ๒ คน) ในระหวางวันที่...................................................... จํานวน 57 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ
750 บาท เปนเงิน 85,500 บาท
๗.๖ คารถบัส (รับจาง) เดินทางไปกลับจังหวัดลพบุรี – จันทบุรี จํานวน ๑ คัน ในระหวางวันที่
...........................................................เปนเวลา ๓ วันๆ ละ ๑๘,๐00 บาท เปนเงิน ๕๔,๐00 บาท
๗.๗ คาน้ํามันสําหรับรถยนตสวนกลาง (รถตู) รถนั่งไมเกิน ๑4 คน องคการบริหารสวนตําบล
ทะเลชุบศร ทะเบียน ๓๒๘๙ ลพบุรี เปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๗.8 คาตอบแทนวิทยากร ในระหวางการฝกอบรมฯ ณ องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
(เปนการบรรยาย) วันที่..........................................................วิทยากร ๔ ทาน ๆ ละ ๙๐๐ บาท คนละชั่วโมงครึ่ง
(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท) เปนเงิน 3,6๐0 บาท
๗.9 คาตอบแทนวิทยากร ในระหวางการฝกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงาน...............................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... (จํานวน ๕ แหงๆ ละ ๑ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท)
สําหรับวันที่.....................................................เปนเงิน ๓,๐00 บาท
๗.๑๐ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณในระหวางการฝกอบรมฯ ณ องคการบริหารสวนตําบล
ทะเลชุบศร วันที่......................................................... จํานวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน ๑,๕00 บาท
7.11 คาใชจายอื่น ๆ เปนเงิน 2,๐80 บาท
คิดรวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
หมายเหตุ

รายจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ บุ คลากรมี ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ เรื่องการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน
๙.๒ บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕6๐ (ฉบับที่ 3) และนํามาใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
๙.3 บุคลากร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนําเอา
หลักปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปเป นแนวทาง ในการดําเนินชีวิ ตสวนตั ว และการปฏิบัติ ราชการใหเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองคกร
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/๙.3 บุคลากร...

-๖๙.4 บุคลากร มีความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยทําใหเกิดการบูรณา
การดานความรูการจัดการขยะในชุมชนระดับทองถิ่น
10. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ.................................................
(นายกิตติพัทธ จําปายอย)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผูเห็นชอบโครงการ
ความเห็น.....................................................

ความเห็น........................................................

ลงชื่อ ..........................................................
(นางสาวจันทรทิมา พรมหนองแสน)
หัวหนาฝายอํานวยการ

ลงชื่อ ..........................................................
(นายธนาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล)
หัวหนาสํานักปลัด

ความเห็น.....................................................

ลงชื่อ ..........................................................
(นายภูษิต อาลัยสุข)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
ผูอนุมัติ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก...................................................................................
ลงชื่อ........................................................
(นายพรชัย จันทรเอี่ยม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
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โดยพันเอกโชคดี พรหมรักษา
รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทะเลชุบศร
เปนประธาน

โดย นางสาวจันทรทิมา
พรมหนองแสน
หัวหนาฝายอํานวยการ
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
ทะเลชุบศร

การบรรยาย เรื่อง
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนมี
สวนรวมในการอนุรักษและ
รักษาสิ่งแวดลอม

โดย ส.อ.หญิงพรนภา
จิระเนตร
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

การบรรยาย เรื่อง
พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให
พนักงานและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล
ทะเลชุบศร

โดย นายณรงค
กาญจนวาทิน
ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลทะเลชุบศร

1๓.๕0 - 1๔.๐๐

1๒.๐0 - 1๓.๐0

1๓.๐0 – 1๓.๕0 น.

พักรับประทานอาหารวาง

ลงทะเบียน/พิธีเปดการฝกอบรม
การบรรยายเรื่อง
โครงการพัฒนาและเพิ่มพูน
ไทยแลนด ๔.๐ และ
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
บุคลากรในองคกรปกครองสวน พอเพียงเพื่อเปนแนวทาง ใน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
การดําเนินชีวิต และการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ปฏิบัติราชการ

1๑.๐๐ – 1๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

0๙.๐๐ – 1๐.๕๐ น.

พักรับประทานอาหารวาง

08.3๐ – 0๙.๐๐ น.

10.๕๐ – 1๑.๐๐

ตารางการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร
ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
วันที่..................................................ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร

1๔.๐๐ - 1๖.๐๐ น.

1๖.๐๐ - 1๖.๓๐ น.

การบรรยาย เรื่อง การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

อภิปรายซักถามปญหา
และชี้แจงรายละเอียด
กําหนดการ พรอม นัด
หมายการเดินทาง

โดย นายณรงค กาญจนวาทิน
ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลทะเลชุบศร
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กําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
วันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
----------------------------วันศุกรที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๓๐ น. ออกเดินทางจากบริเวณ OTOP อบต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เดินทางสู
จ.นครปฐม โดยรถปรับอากาศสองชั้น
เวลา ๐๙.๐๐ น. ศึกษาดูงานเทศบาลตําบลดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
เวลา 12.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๔. 30 น. ศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารเย็น
วันเสารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา
เวลา ๐๙.๐๐ น. ศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองมะคา หมูที่ 10 ตําบลหนองตาแตม
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
เวลา 1๐.๓0 น. ศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหนองกา หมูที่ ๗ ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เวลา 1๒.๐0 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 1๔. ๐๐ น. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาปาไมปากน้ําปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปากน้ําปราณ
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันอาทิตยที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเชา
เวลา 0๘.๐0 น. เดินทางจากที่พัก
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 1๔.00 น. ศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานสระ หมูที่ ๒ ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 1๖.00 น. สรุปผลการอบรมศึกษาดูงาน
เวลา 18.๐0 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙.00 น. เดินทางกลับสูจังหวัดลพบุรีโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

