
ชื่อโครงการ       โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

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

  ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ต่อวิถีชีวิตประจำวัน 
ของประชาชนในท้องถิ่น เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ ในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และบุคลากรในสังกัดส่วนท้องถิ่น เป็นตัวแทนของประชาชนที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา
ท้องถิ่น และบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดแก่ประชาชน ด้วยเหตุนี้การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรใน
สังกัดส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาความรู้และ
การเสริมศักยภาพ และเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาความรู้ทั้งในด้านระเบียบปฏิบัติ และความรู้
ทางการบริหาร และในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่
ใสให้ประสบความสำเร็จ 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  2.2  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
  2.3  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน  
  2.3  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 
 
 
 



3.  เป้าหมาย 

  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2565 

  1.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน    4 คน 
  2.  พนักงานส่วนตำบล    จำนวน  19 คน 
  3.  พนักงานจ้างตามภารกิจและจ้างเหมาบริการ จำนวน    7       คน  
   
           รวมจำนวนทั้งสิ้น     30       คน 
  วันที ่ 25  กุมภาพันธ์  2565 
  1.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน   4 คน 
  2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน   12  คน 
  3.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน   1  คน 
       รวมจำนวนทั้งสิ้น     17       คน 
4.  วิธีดำเนินงาน 

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

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  ระหว่างวันที่   24 - 25  กุมภาพันธ์  2565 

6.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

  งบประมาณตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน  30,000  บาท   โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้        

  วันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2565 

  - ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน ชั่วโมงละ 500  บาท เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เป็นเงิน  3,000 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 1,500บาท 
  - ค่าจ้างเหมาว่างและเครื่องดื่ม รวม 2 มื้อ จำนวน 30 คนๆ ละ 25 บาท  
                       เป็นเงิน 1,500 บาท 
  - ค่าป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) ขนาดกว้าง 1 เมตร  ยาว  3  เมตร ตารางเมตรละ 100 บาท  
                       จำนวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 300 บาท 
 



  วันที ่ 25  กุมภาพันธ์  2565 

  - ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน ชั่วโมงละ 500 บาท เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,000 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 17 คน เป็นเงิน 850 บาท 
  - ค่าจ้างเหมาว่างและเครื่องดื่ม รวม 2 มื้อ จำนวน 17 คนๆ ละ 25 บาท  
                       เป็นเงิน 850 บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,000  บาท   (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1  การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใส มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ได้รับความรู้สามารถทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนทีต่ำบลแม่ใส 
  7.2  คณะผู ้บร ิหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส              
มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เพ่ือเอาแนวทางไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนทีต่ำบลแม่ใส 
  7.3  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตสำนึกท้ังต่อท้องถิ่นต่อ
ประชาชน และสาธารณะ เพ่ือมุ่งสร้างความเข้มแข็งชุมชน เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  7.4  คณะผู้บริหารสมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง และสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น 

8.  ผู้เขียนโครงการ                                               

                                         (นางสาวนัยนา  ศรีจำปา) 
นักทรพัยากรบุคคล 

9.  ผูเ้สนอโครงการ 
                                                     

(นายหัสต์กมล  เครือคำ) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

10.  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                                                      
             (นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
11. ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                           
 

            (นายสาคร  นาต๊ะ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 



กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลแม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 

…………………… 
  

เวลา  ๐๘.3๐ – ๐8.45 น.  -  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ 

เวลา 08.45 –  09.00 น.  - ประธานกล่าวเปิดอบรม 
  โดย  ว่าทีร่้อยตรีกรกฎ  ประเสริฐวงษ์ 
  นายอำเภอเมืองพะเยา   

เวลา  ๐9.00 – 10.0๐ น.  - บรรยายพิเศษการบริหารปฏิบัติการเพ่ือบำบัดทุกข์บำรุงสุข 
                                                      ประชาชนในท้องถิ่น 

   โดย  ว่าทีร่้อยตรีกรกฎ  ประเสริฐวงษ์ 
   นายอำเภอเมืองพะเยา   

 

เวลา  10.15 – 12.15 น.  -  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
                                                       (หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

   โดย นายยอดไผ่  หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต 
   ชำนาญการพิเศษ 

                                                                                 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
                                                                                 แห่งชาติประจำงหวัดพะเยา 

เวลา 12.15 – 13.00 น  - พักรบัประทานอาหาร 
 

  

เวลา  13.0๐ – ๑4.3๐ น.  - บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติตาม 
                                                      หนังสือสั่งการ ด่วนที่ กค (กวจ)0405.2/ว78 ลว.31 มกราคม  
                                                      2565 
       โดย นางธิดา  จันทราพูน นักวิชาการคลังชำนาญการ 
                                                      นางรัชฏาพร  ขันทะบุตร นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
                                                      สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา  

เวลา  ๑4.45 – ๑6.30 น.  - การทำลายเอกสารราชการ 
     - งานสารบัญ การจัดระบบหนังสือราชการที่ถูกต้อง 

  โดย นางสาวพิศมัย  ระพีพัฒน์ชัย หัวหน้าหอจดหมายเหตุฯ 
  หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ จังหวัดพะเยา 

หมายเหตุ    -  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  -  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      เวลา 10.00 และ 14.00 น.   



กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลแม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

…………………… 
  
 

เวลา  ๐9.00 – 10.3๐ น.  -  กฎหมายเลือกตั้งและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   โดย นางกมลชนก  ลีลางาม  หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและ 
   การมีส่วนร่วม นางสาวสนธยา  หาญป้อ นักจัดการงานทั่วไป   
   ชำนาญการ 
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา 

 

เวลา  10.45 – 12.15 น.  -  บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกท้องถิ่น ต่อการพฒันา  
                                                       ชุมชน 

   โดย นายพิชัย  ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา  
   สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา 

เวลา 12.15 – 13.00 น  - พักรับประทานอาหาร 
 

  

เวลา  13.0๐ – ๑4.3๐ น.  - เกษตรทางเลือกสุขภาพและวิสาหกิจชุมชน 
  โดย นางธนัญชา  สุขสม นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

 

เวลา  ๑4.45 – ๑6.30 น.  - กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการพัฒนา  
                                                      ตำบลแม่ใสแบบมีส่วนร่วมและนำเสนอผลงานกลุ่ม 
       โดย ร.ต.อ. เฉลิมชาติ  ผลศภุรกัษ์ 
       ข้าราชการบำนาญ ตชด.32 พะเยา  
        
 

หมายเหตุ    -  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  -  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      เวลา 10.00 และ 14.00 น.   
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ที ่ พย 72901/409                           วันที ่ 4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  

เรื่อง  ขออนุมัตดิำเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
  
 1.เรื่องเดิม 

  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทัว่ไป งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  

 2.  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ข้อ 6  “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล”  

  2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2549  ข้อ 6 , ข้อ 7  

  3.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 3. ข้อเท็จจริง 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   จะดำเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ให้มี
ศักยภาพในการทำงาน มีความรู้มาบริหารจัดการ พัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนตำบลแม่ใส ในวันที่  24 – 25  กุมภาพันธ์  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่ใส  

กลุ่มเป้าหมายวันที่  24  กุมภาพันธ์  2565  คือ คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ใส  จำนวน  30  คน 

กลุ่มเป้าหมายวันที่  24  กุมภาพันธ์  2565  คือ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใส จำนวน  17  คน 

รายละเอียดตามโครงการแนบท้าย 

 

 



4. ข้อเสนอ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้ 

  วันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2565 

  - ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน ชั่วโมงละ 500  บาท เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เป็นเงิน  3,000 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 1,500บาท 
  - ค่าจา้งเหมาอาหารว่างและเครื่องดืม่ รวม 2 มื้อ จำนวน 30 คนๆ ละ 25 บาท  
                       เป็นเงิน 1,500 บาท 
  - ค่าป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) ขนาดกว้าง 1 เมตร  ยาว  3  เมตร ตารางเมตรละ 100 บาท  
                       จำนวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 300 บาท 

  วันที ่ 25  กุมภาพันธ์  2565 

  - ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน ชั่วโมงละ 500 บาท เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,000 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 17 คน เป็นเงิน 850 บาท 
  - ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวม 2 มื้อ จำนวน 17 คนๆ ละ 25 บาท  
                       เป็นเงิน 850 บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,000  บาท   (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                     
                                             ผู้เขียนโครงการ 

                                        (นางสาวนัยนา  ศรีจำปา) 
                                                     นักทรัพยากรบุคคล 
                                                        
        ผู้เสนอโครงการ 

(นายหัสต์กมล  เครือคำ) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
             (นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 
                ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 

                                                        
            (นายสาคร  นาต๊ะ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 


