
ชื่อโครงการ       โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

ผู้รับผดิชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่าง
มาก และเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริหาร 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทำงานที่มุ ้งเน้นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ ้น  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนการนำนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในท้องถิ่น เช่น 
นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน นโยบายการป้องกันยาเสพติด  นโยบาย
ด้านการรณรงค์การใช้พลังงานทดแทน  นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เป็นต้น การนำนโยบายต่างๆ มาปฏิบัติงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการดำเนินงานตามโครงการได้ ทั้งนี้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ
ได้ ต้องส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล  
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ให้มีความรู้และประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน ใน
ด้านต่าง ๆ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นสิ่งจำเป็นมาก ในการพัฒนาองค์กรการให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีความรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐและ
เอกชน ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและหน่วยงานอื่นที่เป็นองคก์ร
ต้นแบบและมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรและ
ชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่ เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



  2.2  เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้มีโอกาส
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์เพื ่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันจะนำไปสู ่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3.  เป้าหมาย 

  1.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จำนวน    4 คน 
  2.  พนักงานส่วนตำบล    จำนวน  18 คน 
  3.  พนักงานครู     จำนวน    2 คน  
  4. พนักงานจ้าง     จำนวน     5       คน 
           รวมจำนวนทั้งสิ้น     29       คน 
4.  วิธีดำเนินงาน 

  4.1  จัดทำโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  4.2  ประสานกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 
  4.3  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.4  ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
  4.5  สรุปประเมินผลโครงการ  
  4.6  รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ      

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  สิงหาคม – กันยายน 2564 

6.  งบประมาณในการดำเนนิงาน 

  งบประมาณตามข้อบัญญัติตำบล เรื ่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน  30,000  บาท   โดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้        

  1.  ค่าวิทยากร  2  คน เวลา  3  ชั่วโมง ๆ  ละ  500 บาท  เป็นเงิน  3,000  บาท  
  2.  ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวม 2 มื้อ จำนวน 29 คน ๆ ละ 25 บาท  
                          เป็นเงิน 1,450 บาท 
  3. ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 29 คน  
                         เป็นเงิน 1,450 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,900  บาท  (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 

7.  เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

  ผลผลิต 

  1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ 

  2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 



  ผลลัพธ์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีบุคลากรในสังกัดที่มีศักยภาพและขีดความสามารถที่
เพียงพอและเหมาะสม มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา    
ภิบาล มีทัศนคติทีด่ีและมีความรักความผูกพันต่อหน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใส ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ มีทักษะ มีสมรรรถนะ มีศักยภาพและขีด
ความสามารถทีเ่พียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เกิดจิตสำนึกที่ดี
ในการปฏิบัติงานเพ่ือราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนทัศนคติที่ดีและเกิดความ
รักความผูกพันต่อหน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน เกดิขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

9. การติดตามประเมินผล 

  โดยใช้แบบประเมินโครงการก่อน/หลังและแบบประเมินผล/แบบสอบถาม การประเมินผล
สำเร็จของโครงการร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการอบรมฯ  สามารถนำไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

10.  ผู้เขียนโครงการ 

 
(น างสาวนัยนา  ศรีจำปา) 

นักทรพัยากรบุคคล 
11.  ผูเ้สนอโครงการ  

 
(นายหัสต์กมล  เครือคำ) 

หัวหน้าสำนักปลัด 
12.  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
             (นางชไมมาศ  มอญแกว้) 
                ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
13. ผู้อนุมัติโครงการ  
 

 
            (นายสันติ  สารเร็ว) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 



 
กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
วันที่  2  กันยายน  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลแม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 

…………………… 
  

เวลา  ๐๘.3๐ – ๐8.45 น.  -  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรมฯ 
 

เวลา  ๐8.45 – ๐๙.0๐ น.  -  ประธานกล่าวเปิดการอบรม  
   โดย  นายสันติ  สารเร็ว 
   นายก อบต.แม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  

 

เวลา  ๐๙.0๐ – ๑0.3๐ น.  - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   โดย  นางนิภาพร  เผ่ากันทะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ 
   ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง  
   สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา 

  

เวลา  10.3๐ – ๑2.0๐ น.  - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       (ต่อ)    

  โดยนางนิภาพร  เผ่ากันทะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ 
  ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง  
  สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา 

เวลา 12.00 – 13.00 น  - พักรับประทานอาหาร 
 

 

เวลา  ๑3.0๐ – ๑4.30 น.  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  
     โดย นายโกสินทร์  แสงสอาด  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
     สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
เวลา 14.30 – 16.00 น.  - ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ หลักการ 
                                                      เขียนโครงการ (ต่อปฏิบัติ) 
     โดย นายโกสินทร์  แสงสอาด  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
     สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
เวลา 16.00 – 16.10 น.  ปิดการฝึกอบรม  
 
 

 

หมายเหตุ    -  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  -  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      เวลา 10.20 และ 14.20 น.   

 


