
โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรผูปฎิบตัิงานทองถ่ิน  
ประจําปงบประมาณ 2563 

องคการบรหิารสวนตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
*************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
1.1 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( Human  Resource Development,HRD) เปนหัวใจสําคัญ

ตอ การเปล่ียนแปลงองคกร ( Change Organization ) มนุษยซึ่งเปนสวนสําคัญขององคกร จึงจําเปนท่ีจะตอง
ไดรับการ พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความคิดสรางสรรค (Initiative) และสรางสรรคส่ิงใหมๆ มุงสูความเปน
เลิศในดานบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช  
ไมวาจะเปนการนําเอา ความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพื่อใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร ตลอดจนเกิดความ ตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงาน เปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ทัศนะคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรทุกระดับ  

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้                   
“สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง สม่ําเสมอ 
โดยตองรบัรูขอมูลขาวสารสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ ราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศนและการปรับเปล่ียนทัศนคติของราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู 
รวมกัน ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริการราชการใหเกิดผล 
สัมฤทธิ์”  

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญใหเพียงพอแก           
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี 
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปล่ียนแปลงทัศนคติ
เดิม เสียใหมจาการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ต้ังแตอดีตจนตอเนื่องถึง
ปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน 
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการ แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  

1.3 อา ศัยอํ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนัก ง านส ว น ตําบลจังหวั ดมหาสารคาม                              
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 11 
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ขอ ขอ 267 และ275(2)  วิธีการพัฒนาใหบุคลากร ใหองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการเองหรืออาจมอบหมายหนวยงานราชการท่ีกํากับดูแลทองถ่ิน ดําเนินการโดยวิธีท่ีมีความจําเปนและ
เหมาะสม ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและยังเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจในการทํางานท่ีนับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกร  ซึ่งจะทําใหบุคลากรไดรับ
ความรูและประสบการณในการฝกอบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหาร
สวนตําบลบรบือ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงไดจัดทําโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร          
ผูปฎิบัติงานทองถ่ิน ข้ึน 

                                                                                             /๒.วัตถุประสงค… 
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 ๒.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการ 
และพนักงานจาง  

2.2 เพื่อสรางความมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมไดแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันและนํามาพัฒนา
ใชในการปฎิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ       
          2.3 เพื่อใหบุคลกรมีความรูและเขาใจในหลักการของการทํางานเปนทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา           
ภิบาลในการทํางาน  

 ๒.๔ เพื่อใหบุคลากร ไดสรางความสัมพันธกันระหวางในองคกร โดยการเช่ือมสัมพันธไมตรี แลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีใหมีศักยภาพ 

๒.5 เพื่อสงเสริมใหบุคลากร ไดมีการจัดการเรียนรู มีความเขาใจ เสริมสรางจิตสํานึก มีทัศนคติ และ
วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และรวมกันแกไขปญหาเพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๓. เปาหมาย 
         3.1 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน  49 คน  
4.ระยะเวลาดําเนินการ  
 วันท่ี 28 -29 กุมภาพันธ  2563 
5.สถานท่ีดําเนินการ 
          ณ ผาหมอกมิวาย ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
6.งบประมาณ 

จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ๒๕63 สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
ใชสอยประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆรายการโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรผูปฎิบัติงานทองถ่ิน (รายละเอียดแนบทาย)  
7.ข้ันตอนการดําเนินการ 
 7.1 วางแผนและดําเนินการจัดทําโครงการ 
 8.2 ประสานงานการจัดทําโครงการ 
 8.3 เสนอขอความเห็นชอบและและอนุมัติโครงการ 
 8.4 ดําเนินการจัดโครงการ 
 8.5 ประเมินผลโครงการรายงานผูบังคับบัญชา 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบรบือ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการ 
และพนักงานจาง  

9.2 สรางความมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมไดแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันและนํามาพัฒนาใช
ในการปฎิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ       
         9.3 บุคลกรมีความรูและเขาใจในหลักการของการทํางานเปนทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การทํางาน  

/9.๔ บุคลากร... 
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 9.๔ บุคลากร ไดสรางความสัมพันธกันระหวางในองคกร โดยการเช่ือมสัมพันธไมตรี แลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีใหมีศักยภาพ 

9.5 สงเสริมใหบุคลากร ไดมีการจัดการเรียนรู มีความเขาใจ เสริมสรางจิตสํานึก มีทัศนคติ และวิสัยทัศนใน
การปฏิบัติงาน และรวมกันแกไขปญหาเพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผล 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานทองถิ่น  

ประจําปงบประมาณ 2563 
ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 

ณ  ผาหมอกมิวาย  ตําบลบึงงาม 
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 

 
 
 
 

ระหวางวันท่ี  28-29 กุมภาพันธ  2563 

 

 
 

 

 

 

โดยสํานักงานปลัด อบต.บรบือ 



คํานํา 
 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผูปฎิบัติงานทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนา 

ประสิทธิภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการ และพนักงานจาง การมีสวน
รวมและการทํางานเปนทีมไดแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันและนํามาพัฒนาใชในการปฎิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความรูและเขาใจในหลักการของการทํางานเปนทีมดาน คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การทํางาน ไดสรางความสัมพันธกันระหวางในองคกร โดยการเช่ือมสัมพันธไมตรี แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีใหมีศักยภาพ 

 

อีกท้ังใหพนักงานสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดจากการฝกอบรมท่ีไดรับมานํามาปฏิบัติงานได 
สรางความสามัคคีสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัด
ฝกอบรมดังกลาวนี้เกิดข้ึนไดจากแนวความคิดท่ีจะเปดโอกาสใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลบรบือ ได
มีโอกาสไดรับความรู ระเบียบขอกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทํากิจกรรมกลุม
รวมกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาและเขาใจตนเอง ตลอดจนเขาใจ เพื่อนรวมงาน ท้ังนี้เพื่อการทํางานเปนทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ และทํางานรวมกันอยางมีความสุข ผลท่ีไดจากการ จัดทําโครงการครั้งนี้ นับไดวาบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการเปนอยางดี ดังรายละเอียดในรายงานฉบับนี้  

ในนามของสํานักงานปลัดตองขอขอบคุณ  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนบรบือ คณะวิทยากร 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกทาน ท่ีไดสนับสนุนและสงเสริมให บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลบรบือ ไดรับความรูดานตางๆตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อีกท้ังไดมีโอกาส พัฒนาตนเอง เพื่อการทํางาน
เปนทีมและทํางานอยางมีความสุข เพื่อนํามาพัฒนาองคกรและประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด/ อบต.บรบือ 
  



-1- 

1.หลักการและเหตุผล 
1.1 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( Human  Resource Development,HRD) เปนหัวใจสําคัญ

ตอ การเปล่ียนแปลงองคกร ( Change Organization ) มนุษยซึ่งเปนสวนสําคัญขององคกร จึงจําเปนท่ีจะตอง
ไดรับการ พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความคิดสรางสรรค (Initiative) และสรางสรรคส่ิงใหมๆ มุงสูความเปน
เลิศในดานบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช  
ไมวาจะเปนการนําเอา ความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพื่อใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร ตลอดจนเกิดความ ตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงาน เปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ทัศนะคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรทุกระดับ  

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้                   
“สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง สม่ําเสมอ 
โดยตองรบัรูขอมูลขาวสารสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ ราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศนและการปรับเปล่ียนทัศนคติของราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู 
รวมกัน ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริการราชการใหเกิดผล 
สัมฤทธิ์”  

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญใหเพียงพอแก           
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี 
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปล่ียนแปลงทัศนคติ
เดิม เสียใหมจาการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ต้ังแตอดีตจนตอเนื่องถึง
ปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน 
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการ แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  

1.3 อา ศัยอํ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนัก ง านส ว น ตําบลจังหวั ดมหาสารคาม                              
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 11 
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ขอ ขอ 267 และ275(2)  วิธีการพัฒนาใหบุคลากร ใหองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการเองหรืออาจมอบหมายหนวยงานราชการท่ีกํากับดูแลทองถ่ิน ดําเนินการโดยวิธีท่ีมีความจําเปนและ 
เหมาะสม ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและยังเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจในการทํางานท่ีนับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกร  ซึ่งจะทําใหบุคลากรไดรับ
ความรูและประสบการณในการฝกอบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหาร
สวนตําบลบรบือ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงไดจัดทําโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร          
ผูปฎิบัติงานทองถ่ิน ข้ึน 
 ๒.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการ 
และพนักงานจาง  

2.2 เพื่อสรางความมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมไดแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันและนํามาพัฒนา
ใชในการปฎิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ       



          2.3 เพื่อใหบุคลกรมีความรูและเขาใจในหลักการของการทํางานเปนทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา           
ภิบาลในการทํางาน  

 ๒.๔ เพื่อใหบุคลากร ไดสรางความสัมพันธกันระหวางในองคกร โดยการเช่ือมสัมพันธไมตรี แลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีใหมีศักยภาพ 

๒.5 เพื่อสงเสริมใหบุคลากร ไดมีการจัดการเรียนรู มีความเขาใจ เสริมสรางจิตสํานึก มีทัศนคติ และ
วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และรวมกันแกไขปญหาเพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๓. เปาหมาย 
         3.1 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน  49 คน  
4.ระยะเวลาดําเนินการ  
 วันท่ี 28 -29 กุมภาพันธ  2563 
5.สถานท่ีดําเนินการ 
          ณ ผาหมอกมิวาย ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
6.งบประมาณ 

จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ๒๕63 สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
ใชสอยประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆรายการโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรผูปฎิบัติงานทองถ่ิน (รายละเอียดแนบทาย)  
7.ข้ันตอนการดําเนินการ 
 7.1 วางแผนและดําเนินการจัดทําโครงการ 
 8.2 ประสานงานการจัดทําโครงการ 
 8.3 เสนอขอความเห็นชอบและและอนุมัติโครงการ 
 8.4 ดําเนินการจัดโครงการ 
 8.5 ประเมินผลโครงการรายงานผูบังคับบัญชา 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบรบือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
ภาพประกอบการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานทองถ่ิน 

 

 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการ และ
พนักงานจาง  

9.2 สรางความมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมไดแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันและนํามาพัฒนาใช
ในการปฎิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ       
         9.3 บุคลกรมีความรูและเขาใจในหลักการของการทํางานเปนทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การทํางาน  

 9.๔ บุคลากร ไดสรางความสัมพันธกันระหวางในองคกร โดยการเช่ือมสัมพันธไมตรี แลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีใหมีศักยภาพ 

9.5 สงเสริมใหบุคลากร ไดมีการจัดการเรียนรู มีความเขาใจ เสริมสรางจิตสํานึก มีทัศนคติ และวิสัยทัศนใน
การปฏิบัติงาน และรวมกันแกไขปญหาเพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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