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โครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาประสทิธภิาพบุคลากรท้องถิน่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2564 

 
1.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการดูแล                 
และรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับพื้นท่ี ควบคุม ดูแลใกล้ชิดประชาชน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา                   
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศ                       
ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ท้ังยังมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมี
ความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระท าทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ    เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น  

การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  และสถานการณ์ของ
ต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปล่ียนแปลงทัศนคติเดิม  เสียใหม่ จากการท่ียึดแนวคิดว่าต้องปฏิบั ติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้ 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องมีความรู้ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง มีความรู้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงานงบประมาณ การสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพ การมีคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร วัฒนธรรมการท างานขององค์กร การมีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ 2540 และการบริการประชาชนท่ีดี   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  ดังนั้นการพัฒนา
สมรรถภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นส่ิงจ าเป็น โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ เพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสร้างทัศนคติเชิงบวก  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้กับการ
ปฏิบัติงานน าความรู้ ท่ีได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นและปัจจัยส าคัญ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลยะรัง  เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เพื่อสร้างความรัก   ความสามัคคี         
ลดปัญหาข้อขัดแย้ง  มีเป้าหมายร่วมกัน  รู้ จักพฤติกรรมของตนเอง  มีทัศนคติท่ีดีต่องาน  ผู้บริหาร      
หัวหน้างาน  และผู้ร่วมงาน  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง ท้ังข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างมีการส่ือสารท่ีดี  เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาในทุกๆ ด้านประสานความสัมพันธ์อันดี  ภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  มีความรัก  ความสามัคคี  
ลดปัญหาข้อขัดแย้ง  มีเป้าหมายร่วมกัน  รู้จักพฤติกรรมของตนเอง  มีทัศนคติท่ีดีต่องาน  ผู้บริหาร  หัวหน้า
งาน  และผู้ร่วมงาน 

  2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  มีการส่ือสารท่ีดี  เข้าใจถึง
วัฒนธรรมองค์กร 

  3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  มีการพัฒนาอารมณ์  EQ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ได้พัฒนาทัศนคติท่ีดี พัฒนาทักษะ  
ความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนด 

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมุ่งปฏิบัติหน้าท่ีราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
ส าคัญ  มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้เข้ารับการอบรม   ประกอบด้วย 
- คณะผู้บริหารและเลขานุการนายกฯ   จ านวน      3  คน 
- พนักงานส่วนต าบล        จ านวน    15  คน 
- พนักงานจ้างท่ัวไปและตามภารกิจ     จ านวน    16  คน 
- วิทยากร    จ านวน      2    คน 

                                          รวมทั้งสิ้นจ านวน  36    คน 
 
 

หมายเหตุ ในวันอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ อยู่ประจ าส านักงาน เพื่อปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนตามปกติ  
 
4.  วิธีด าเนินการ 

4.1 ประชุมปรึกษาหารือ                                                                             
4.2  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ                                                                     
4.3  ติดต่อประสานงาน                                                                              
4.4  ด าเนินการตามโครงการ                                                                        
4.5  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

5. ระยะเวลาการด าเนินงาน   

 ในระหว่างวัน ท่ี  29 – 30  ธันวาคม  2563   ณ  หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาท่ี  9         
อ าเภอธารโต    จังหวัดยะลา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

          ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบละรัง  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 
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7. งบประมาณด าเนินงาน  
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน  เพื่อเพิ่มศักยภาพ  และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ต้ังไว้ 300,000.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  โอนเพิ่ม  งบประมาณต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  รายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นเงิน  80,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้  

1. ค่าอาหารเหมาจ่าย (ไม่ครบทุกมื้อ) (จ านวน  34  คนๆละ  300  บาท จ านวน  2  วัน)   
 เป็นเงิน  20,400.-บาท 

2. ค่าสมนาคุณวิทยากร         เป็นเงิน  10,200.- บาท   แยกเป็น 
-วิทยากรบรรยาย 1 คน จ านวน 5 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท        เป็นเงิน    3,000.-  บาท 
-วิทยากรประจ ากลุ่ม  2 คน จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท   เป็นเงิน    7,200.-  บาท 

3. ค่าพาหนะ ไป – กลับ (วิทยากร)         เป็นเงิน     1,000.- บาท 
4. ค่าท่ีพักเหมายจ่าย  จ านวน 1  คืน (วิทยากร)        เป็นเงิน        300.- บาท 
5. ค่าอาหารเหมาจ่าย วันละ  300 บาท/จ านวน  2 วัน (วิทยากร)      เป็นเงิน        600.- บาท 

 6. ค่าห้องประชุม  จ านวน  2  วัน          เป็นเงิน     6,000.- บาท 
7. ค่าท่ีพักเหมาจ่าย (จ านวน 34 คนๆละ  300 บาท จ านวน 1  คืน)    เป็นเงิน  10,200.-  บาท 
8. ค่ารถทัวร์ปรับอากาศ (จ านวน 1 คันๆละ  13,000 จ านวน 2 วัน)    เป็นเงิน   26,000.- บาท 
9. ค่าป้าย  1  เมตร x 3 เมตร          เป็นเงิน       750.- บาท 
 รวมเงินท้ังส้ิน   75,450.- บาท (เงินเจ็ดหมืน่ห้าพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉล่ียได้ทุกรายการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม  มีความรัก  ความสามัคคี  ลดปัญหาข้อขัดแย้ง  มีเป้าหมาย
ร่วมกัน  รู้จักพฤติกรรมของตนเอง  มีทัศนคติท่ีดีต่องาน  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และผู้ร่วมงาน 

  8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม  มีมีการส่ือสารท่ีดี  เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร 

 8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม  น าความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.4 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม  มีการพัฒนาอารมณ์  EQ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

9. ผู้เขียนโครงการ 
 
 
   (ลงช่ือ).............................................................. 
    (นางซากีนะห์  บาโงสะตา) 
          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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10. ผู้เสนอโครงการ 

                                                           
    (ลงช่ือ) ................................................. 

       (นางรุสนี  หะยีเต๊ะ) 
       หัวหน้าส านักปลัด 

11. ผู้เห็นชอบโครงการ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

 
  (ลงช่ือ) ................................................. 

         (นายอดินันท์  วาเยะ) 
        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง 
12. ผู้อนุมัติโครงการ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

 
 (ลงช่ือ)........................................... 

       (นายซูลกีฟลี  เฮ็งปิยา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง 
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ก าหนดการ 
โครงการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาประสทิธิภาพบุคลากรท้องถิน่ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2564 
จัดโดย องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

ในระหว่างวันที่  29 – 30  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่  9   อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

************************************* 
วันอังคารท่ี  29  ธันวาคม  2563 
 06.00-08.30 น. ลงทะเบียนอบรม 

08.30-09.00 น. การช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ- พิธีเปิด 
 (โดย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง)  
09.00-12.00 น. การบรรยายโดยวิทยากร เรื่อง 
 - การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
 - การส่ือสารและการประสานงานท่ีดี 
 - บริการอย่างไรให้ประทับใจ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง/ละหมาดดุฮริ 
13.30-16.30 น. แบ่งกลุ่ม walk rally  
 - ทักษะการส่ือสารในองค์กร 
 - กิจกรรม  ต่อความยาวสาวความยืด 
 - กิจกรรม  สามัคคีคือพลัง 
16.30-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. เป็นต้นไป      รับประทานอาหารเย็น/ละหมาดมัฆริบ 

  
วันพุธท่ี  30  ธันวาคม  2563 
 06.00-08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า 

09.00-12.00 น. การท ากิจกรรมกลุ่มโดยวิทยากร  
  - สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน 
  - กิจกรรมร่วมคิด  ร่วมท า 
  - เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร 
12.00-13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาดดุฮริ 
13.30-15.30 น. - สรุปบทเรียน  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม 
15.30 เป็นต้นไป - เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
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โครงการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาประสทิธิภาพบุคลากรท้องถิน่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2564 

ในระหว่างวนัที่  29 – 30  เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  หมู่บ้านจุฬาภรณพ์ัฒนาที่  9   อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


