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ค าน า 
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์( Human Resource Development , HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อ การ

เปลี่ยนแปลงองค์กร ( Change Organization ) มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญขององค์กร จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Initiative) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้ละทักษะใน การปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดีและยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะ
ท าให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ให้สามารถ
ด าเนินการแก้ไข้ปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ อยู่เสมอ จึงได้
จัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ ประจ าปีงบประมาณ 2563” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้
ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวความคิดทฤษฎีใหม่ๆ ที่จะสามารถ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ต่อไป 

 
















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
ค าน า 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 หน้า  1  -  3 
-  สรุปผลการดาเนินงานการฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล  หน้า  4  –  8 
หนองไม้ไผ่  วันที่  26  เมษายน  2562         
- สรุปผลการดาเนินงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบล  หน้า  9  -  10 
ปากน้ าปราณ  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- สรุปผลการดาเนินงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบล  หน้า  11  -  12  
ศาลาลัย  อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์        
- สรุปผลการดาเนินงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ  หน้า  13  -  14 
เพียงบ้านสารภี  ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
-  สรุปผลการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรม   หน้า  16 
-  แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ประเมิน (คน)       หน้า  17 
  
ภาคผนวก 
เอกสารประกอบโครงการฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่ อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 
……………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์( Human Resource Development , HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อ การ

เปลี่ยนแปลงองค์กร ( Change Organization ) มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญขององค์กร จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Initiative) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้ละทักษะใน การปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดีและยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะ
ท าให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ให้สามารถ
ด าเนินการแก้ไข้ปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบคุลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ อยู่เสมอ จึงได้
จัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ ประจ าปีงบประมาณ 2563” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้
ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวความคิดทฤษฎีใหม่ๆ ที่จะสามารถ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ต่อไป 

 ๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ

ปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ  
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ 

เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  

๒.๓ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี  ประสิทธิภาพ มีการบูร
ณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ละการมีส่วนร่วมกับประชาชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตาม เป้าหมายองค์กร  

๒.๔ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างในองค์กร โดย
การเชื่อมสัมพันธไมตร ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพท่ีสูง 
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๓. เป้าหมาย 
๓.๑ คณะผู้บริหาร    จ านวน     4 คน 
๓.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           จ านวน   14 คน 
๓.๓ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ จ านวน    34 คน 
3.4  ผู้ติดตาม     จ านวน      2    คน 
             รวมจ านวน    54   คน 

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1  ประชุมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งน าเสนอ
โครงการฝึกอบรม และขออนุมัติจากคณะผู้บริหาร 
 4.2  แต่งตั้งคณะท างาน  และติดต่อประสานความร่วมมือในการขอศึกษาดูงานไปยังหน่วยงานองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน 
 4.3  จัดเตรียมคณะผู้ศึกษาดูงาน  ยานพาหนะ  ที่พัก  อาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.4  ก าหนดกิจกรรม และภารกิจประจ าวันในการศึกษาดูงาน  โดยคณะท างานร่วมกันด าเนินงานดังนี้ 
  4.4.1  ก าหนดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีจะไปดูงาน 
  4.4.2  ก าหนดสถานที่ดูงาน การศึกษาเส้นทางคมนาคม 
  4.4.3  ก าหนดสถานที่พักของคณะศึกษาดูงาน 
  4.4.4  ก าหนดเกี่ยวกับจุดรับประทานอาหาร และพักผ่อน 
 4.5  ด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ  พ้ืนที่เป้าหมายโดยการฟังบรรยายสรุป การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน การน าเสนอและแนะนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหาร
จัดการภายในภาพรวมขององค์กรและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 4.6  ประเมินผล และนิเทศงานอย่างต่อเนื่องตามโครงการศึกษาดูงาน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ       
    ระหว่างวันที่  4  -  7  กุมภาพันธ์  2563   โดยวันที่  4  กุมภาพันธ์  2563  ฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  และระหว่างวันที่  5 – 7  
กุมภาพันธ์   2563  ศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
        ฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  
และศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
     งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ.๒๕63   ส านักงานปลัด หน้า 7/42แผนงาน

บริหารงานทั่วไป   หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ งบประมาณ  300,000  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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 ค่าใช้จ่ายในวันอบรม   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 (1)  ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 54 คนๆละ 75 บาท/มื้อ จ านวน  1  มื้อ                             
                                 เป็นเงิน   4,050  บาท 
 (2)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  54  คนๆละ  30  บาท/มื้อ จ านวน  2  

มื้อ                                 เป็นเงิน   3,240   บาท 
         (3)  ค่าวิทยากร  จ านวน  6  ชั่วโมงๆละ  600  บาท           เป็นเงิน   3,600   บาท 
 (4)  ค่าป้าย              เป็นเงิน      540   บาท 
 (5)  ค่าวัสดุอุปกรณ์             เป็นเงิน  13,500  บาท 
             รวมค่าใช้จ่ายในวันอบรมเป็นเงิน 24,930  บาท    

 ค่าใช้จ่ายในวันเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 (๑) ค่ายานพาหนะเดินทางวันละ 19,500 x 3 วัน          เป็นเงิน  58,500  บาท 

(๒ )  ค่ า เช่ าที่ พัก  54 คน คืนละ 650 /คน/คืน x 1 คืน  (วันที่  5 กุมภาพันธ์   2563)                           
เป็นเงิน  35,100  บาท 

(3 )  ค่ า เช่ าที่ พัก  54 คน คืนละ 750 /คน/คืน x 1 คืน  (วันที่  6 กุมภาพันธ์   2563)                           
เป็นเงิน  40,500  บาท 

          (4)  ค่าอาหารครบทุกม้ือ  54  คน วันละ 700/คน/วัน x 1 วัน          เป็นเงิน  37,800  บาท 
 (5)  ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ  54  คน วันละ 600/คน/วัน x 2 วัน          เป็นเงิน  64,800  บาท 
 (6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  54  คนๆละ  35  บาท/มื้อ จ านวน  3  

มื้อ                เป็นเงิน    5,670  บาท 
          (7) ค่าป้าย              เป็นเงิน       540  บาท 
 (8) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ( 1,500 x 3)          เป็นเงิน    4,5๐๐  บาท 
           รวมค่าใช้จ่ายในในวันเดินทางไปศึกษาดูงาน   เป็นเงิน  247,410   บาท    
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน  272,340  บาท  (สองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)      

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติใน มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สู่ความเป็นเลิศ  
๙.๒ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่มีความเข้าใจ มีจิตส านึกและค่านิยมทางด้านทัศนคติ 

และเกิดวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกันแก้ไขปัญหา เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
9.๓ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน

การพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ละการมีส่วนร่วมกับประชาชน ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายองค์กร  

9.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างในองค์กร โดยการเชื่อม
สัมพันธไมตร ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูง 
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 สรุปผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
“เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่” 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ระหว่างวันที่  4 – 7 กมุภาพันธ์  2563 

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2563 ระหว่างเวลา 08.00 –  16.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   

-  เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งแจกกระเป๋า สมุด  ปากกา
และเอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้ และเอกสารชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ   
ณ  จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 
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พิธีเปิดโครงการฯ 

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน“เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่” ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  วันที่ 4  กุมภาพันธ์  2563  ระหว่างเวลา 08.00 –  16.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   
 

 
ประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯโดย 

นายประถม  พบกระโทก 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 

 
กล่าวรายงานโดย 

นางสาวปริยากร  ศรีระการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
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- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับฟังการบรรยายเรื่อง  “การปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ”

และการบรรยายเรื่อง  “การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ”  โดย  จ่าเอกสุรพงษ์  หมื่นบุญ
มี  ต าแหน่ง  ท้องถิ่นอ าเภอหนองบุญมาก  มาให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงประสบการณ์การท างาน 
และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนซักถามปัญหาต่าง ๆ  ในวันที่   4  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ดังต่อไปนี้ 

ทัศนคติในการท างานมีบทบาทส าคัญต่อประสิทธิภาพในการท างาน ทัศนคติเชิงบวกช่วยให้ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพการงาน แต่ทัศนคติเชิงลบนั้นให้ผลตรงข้าม การมีทัศนคติเชิงบวกสามารถท าให้เราสนุกกับการท างาน และ
รู้สึกดีข้ึนกับตนเอง ฉะนั้นถ้าไม่มีทัศนคติเชิงบวก ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์การท างาน 

   

 
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย  วาจา  และใจของแต่ละ

บุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย 
จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่นิยม

ชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพ่ือความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม 
ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
- ช่วยให้ชีวิตด าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ 
- ช่วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา 
- ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัย 
- ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจ านวนมากขึ้น 
- ช่วยให้มนุษย์น าความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่า 
- ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อมๆ กัน 
คุณธรรมในการท างาน 
คุณธรรมในการท างาน หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ คุณธรรมส าคัญที่

ช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย     
- ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทางประสาทสัมผัส 

การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ   ได้อย่างรอบคอบ  เหมาะสม และถูกต้อง 
- ความซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  ไม่คิดคด

ทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวงใคร 
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- ความขยันหมั่นเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการท างานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน ด้วยความ
มุ่งม่ันเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามท าเรื่อยไปจนกว่างานจะส าเร็จ 

- ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  แบบแผนที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกล าดับ ถูกที่ มี
ความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ  ข้อบังคับ  ข้อตกลง  กฎหมาย  และศีลธรรม 

 
- ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความผูกพัน ความพากเพียร เพ่ือให้

งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
- ความมีน้ าใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ ทุกคนประสบความสุข และช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้น

ทุกข ์
- ความประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจ าเป็น เพ่ือให้ได้ประโยชน์อย่าง

คุ้มค่าท่ีสุด 
- ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย  จิตใจ และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  มี

จุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน 

 
หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 
คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้

ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน   
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ความหมายของธรรมาภิบาล 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ให้

ความหมายไว้ว่าธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง ส าคัญในการจัดระเบียบ
ให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ    ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่าย
ธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็น
ส่วนเสริม ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่
หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

 

 
 



 
-  9  - 

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ณ เทศบาลต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   

 
กล่าวต้อนรับโดย 

นายสมบูรณ์  มณีกร 
นายกเทศมนตรีเขาบายศรี 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลต าบลเขาบายศรี 

พื้นที่รับผิดชอบ  - มีเนื้อที่โดยประมาณ 62.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,938 ไร่ 

การปกครอง - พ้ืนที่ต าบลเขาบายศรีอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองท้องถิ่น 2 แห่งคือเทศบาลต าบลเขาบายศรี
และบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเนินสูง - แบ่งการปกครองเป็น  12  หมู่บ้านได้แก่  -  จ านวนหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลเขาบายศรี    เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  3 ,  4  ,5 บ้านเขาบายศรี,  หมู่ 9 บ้านคลอง
กะพง, หมู่ 10 บ้านยางระหง, หมู่ 11 บ้านมาบโอน และหมู่ที่ 12 บ้านเขาสุกิม -  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลเขาบายศรีบางส่วน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1บ้านโป่งกวาง, หมู่ 2 บ้านไร่ป๋า , หมู่ 6 ,7  บ้านหนองฉวี , หมู่ 8  บ้าน
หนองบัว มีจ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน  6,255  คน  แยกเป็นชาย 3,057  คน  หญิง  3,198  คน     มี
ครัวเรือนทั้งหมด 2,440  ครัวเรือน    ความหนาแน่นเฉลี่ย 100 คน/ตารางกิโลเมตร 
สถานศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง   
- มีโรงเรียน 4 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  และโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง 
สถานพยาบาล 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 2 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน(รพ.เขาสุกิม)ขนาด 30 เตียง  จ านวน 1 แห่ง  
วัด/ส านักสงฆ์ 
- วัด 7 แห่ง /ส านักสงฆ์ 3  แห่ง 
อาชีพ 
- ประชากรร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท าสวนผลไม้) 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ข้อมูลถนน 
ถนนลาดยางระยะทางรวมประมาณ  39.251 ก.ม. 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางรวมประมาณ  17.408 ก.ม. 
ถนนลูกรังระยะทางรวมประมาณ 65.880  ก.ม. 
รวม  122.539  ก.ม. 
-จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
- ด้านแหล่งน้ า 
บ่อน้ าตื้น จ านวน 1,186 แห่ง 
บ่อบาดาล จ านวน 801 แห่ง 
ฝาย/ท านบ/ผนังกั้นน้ าจ านวน  11 แห่ง 
ประปาหมู่บ้านจ านวน  2 แห่ง 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ  จ านวน 38 แห่ง 
รวมจ านวน  2,038 แห่ง 
สถานที่ ท่องเที่ยวของต าบลเขาบายศรี 
วัดเขาสุกิม  จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ของเก่าล้ าค่า อารยธรรมโบราณ หุ่นขี้ผึ้ง และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม 
ต าบลเขาบายศรีมีผลไม้มากมาย หลากหลาย  เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี มีโฮมสเตย์รองรับบริการนักท่องเที่ยว 
ของฝาก(สินค้า OTOP ) 
ของฝากขึ้นชื่อของต าบล ผลิตภัณฑ์ ป้าแกลบ (ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน มังคุดกวน ทุเรียนสแนค ผลไม้แปรรูปฯ) 
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ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอท่าใหม่ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ของศาลากลางจังหวัดจันทบุรี    โดย
ส านักงานเทศบาลต าบลเขาบายศรี   ตั้งอยู่ถนนรุจิรวงค์ หมู่ที่ 10  บ้านยางระหง  ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่า
ใหม่  จังหวัดจันทบุรี ห่างจากถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ประมาณ 10 กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอ
ท่าใหม่ ประมาณ 15 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  ประมาณ 20 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ          ติดต่อ   ต าบลสองพ่ีน้อง , ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี , 
ต าบลชากไทย  อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี , 
ต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ทิศใต้              ติดต่อ  เทศบาลต าบลท่าใหม่ , เทศบาลต าบลเนินสูง , ต าบลเขาวัว , 
ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก      ติดต่อ   ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
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วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตาม
พระราชด าริ ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุป “การพัฒนาผลผลิต
ไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตให้สามารถจ าหน่ายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ตลอดจน
ขยายผลให้ชาวบ้านน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม”     

 
กล่าวต้อนรับโดย 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริจังหวัดจนัทบุรี  
โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จ.จันทบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ โดยในปี2521 ในหลวงร.9 ทรงเสด็จมาจันทบุรี และทรง
เห็นว่าจันทบุรีเป็นแหล่งปลูกผลไม้ส าคัญของประเทศ  และทรงเห็นว่าในอนาคตจะมีการขยายการท าสวนผลไม้เพ่ิมขึ้น
อีกมาก และถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมาก  จนเกิดน้ าไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจ า แต่ฤดูแล้งก็
จะขาดแคลนน้ า   หากไม่ดูแลแหล่งน้ าให้ดี ภาคเกษตรก็จะมีปัญหาได้ ทรงเห็นว่าควรช่วยเหลือราษฎร โดยการสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร และป้องกันน้ าท่วมในอนาคต และมีพระราชกระแสให้
คณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ส ารวจพื้นที่ และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผล ซึ่ง
มีล าคลองไหลผ่านพ้ืนที่ ในอ าเภอมะขาม จ านวน 109 ไร่ เพ่ือเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาด เล็กไว้เป็น
ตัวอย่ า ง  ในการใช้ประโยชน์ของราษฎร แต่ ราษฎรไม่ เข้ า ใจจึ งทรงยกเลิ ก โครงการท า เป็นแหล่ งน้ า 
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 แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ทรงมีพระราชด าริกับคณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ให้ตั้งศูนย์ศึกษา
พัฒนาไม้ผล เพ่ือเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น
สวนไม้ผล 60 ไร่ สระเก็บน้ า 12 ไร่ และพ้ืนที่ว่างเปล่า 37 ไร่ เพ่ือท าการศึกษาและทดลองทางการเกษตรโดยอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และให้ประสานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี ส านักงานพืชสวนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการปรับปรุงบ ารุงดิน พัฒนาระบบ
การส่งน้ าและการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการ  

  ศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชด าริ จันทบุรีได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่นเช้ามาศึกษาเรียนรู้ น าไป
แบบอย่างลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รักษาสภาพแวดล้อม   เป็น
ตัวอย่างประกอบอาชีพ ตัวอย่างการปรับปรุงบ ารุงดิน  และตัวอย่างการน าเทคโนโลยีมาใช้กับสวนผลไม้ได้อย่างดี  
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 " ในหลวงร.9 ทรงเห็นว่าอนาคตจังหวัดจันทบุรี จะเป็นแหล่งผลิตพืชผลเกษตร โดยเฉพาะแหล่งผลิตผลไม้ที่
ส าคัญของประเทศ แต่ปัญหาส าคัญคือแหล่งน้ า เริ่มแรกทรงจะให้ที่นี่เป็นตัวอย่างบริหารจัดการแหล่งน้ า แต่ต่อมาทรง
จัดแปลงสาธิต 4แปลงที่นี่ไว้เป็นตัวอย่างกับประชาชน  ในเวลาต่อมาก็มีการพัฒนาขยายพ้ืนที่แปลงเกษตรออกไป
เรื่อยๆจนกลายเป็นสวนผลไม้ 60ไร่ และขยายเพ่ิมในส่วนสวนผลไม้ใหม่อีก 37ไร่ ซึ่งเดิมเคยเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าในปี
2557 ทรงมีพระราชด าริให้ศูนย์พัฒนาฯ ท าหน้าที่พัฒนาปลูกพืชเกษตร เต็มรูปแบบ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นแม่งาน ส่วนคนจันทร์ ก็เรียกว่าที่นี่ว่า"สวนของพ่อ"  
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วันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ณ  โครงการพัฒนาที่ดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุป “การปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟูสภาพสวนไม้ผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบการผลิตไม้ผลแบบผสมผสาน โดยใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร” 

 

 
กล่าวต้อนรับโดย 

โดย หัวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาจงัหวัดระยอง 
 

พระราชด ารัส / พระราชด าริ / ความเป็นมา 
พระราชด าริ 

ราษฎรได้น้อมเกล้าถวายที่ดินพ้ืนที่บริเวณ ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา
จ านวน 4 แปลง รวมพ้ืนที่ประมาณ 32 ไร่ แปลงที่ 1 พ้ืนที่ประมาณ 13 ไร่ เดิมเป็นแปลงไม้ผลเก่าที่ขาดการดูแล
รักษาท าให้ต้นไม้ผลมีสภาพต้นที่ทรุดโทรม จ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงและฟ้ืนฟูสภาพสวนให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
ประกอบด้วยไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง แปลงที่ 2 พ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นแปลงยางพารา
เก่าที่หมดสภาพการกรีด ด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นแปลงทดสอบปาล์มน้ ามัน แปลงที่ 3 พ้ืนที่ประมาณ 9 ไร่ 
เป็นแปลงยางพาราเก่าท่ีหมดสภาพการกรีด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้ร่วมกับงานวิชาการป่าไม้ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และชุมชนในพ้ืนที่ด าเนินการปลูกป่าชุมชน แปลงที่ 4 
พ้ืนที่ประมาณ 100 ตารางเมตร เป็นบ่อเก็บน้ าที่อยู่ติดกับคลองสาธารณะ 

1. ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี จัดท าเป็นแปลงสาธิต
สวนไม้ผลแบบผสมผสาน โดยได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ 

2. หาพื้นที่ดินเพ่ือจัดท าแปลงศึกษาและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
3. จัดท าแปลงไม้ป่าชุมชนให้ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงเข้ามาใช้ประโยชน์และศึกษาพืชท้องถิ่นในชุมชน 

สถานที่ตั้งโครงการ 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต าบลตลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ที่ตั้งโครงการ : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 
เบอร์ติดต่อ : 086-3822705 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
1. ปรับปรุงและฟ้ืนฟูสภาพสวนไม้ผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบการผลิตไม้ผลแบบผสมผสาน โดย
ใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกผักอนามัยปลอดภัยสารพิษ การปลูกมะนาวในวงบ่อ
ซีเมนต์ การเผาถ่านน้ าส้มควันไม้เพ่ือใช้ในการเกษตร การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศ เป็น
ต้น 
3. จัดท าแปลงศึกษาทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ ามันและสาธิตการปลูกปาล์มน้ ามันในเขตภาคตะวันออก  
4. ปลูกสร้างและอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยร่วมมือกับส่วนราชการ และชุมชนในพื้นท่ี 

. 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเห็นชอบกับแนวทางที่ส านักงาน กปร. เสนอ คือมอบ

ที่ดินให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จัดท าเป็นแปลงสาธิตสวนไม้ผลแบบก้าวหน้า 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งสาธิตการผลิตไม้ผลพันธุ์ดี โดยเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ2545 และได้มีพระราชกระแสให้
ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแปลงศึกษา ทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ ามัน รวมทั้งด าเนินการ
จัดท าเป็นแปลงไม้ป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงได้เข้ามาใช้ประโยชน์และศึกษาพืชท้องถิ่นในชุมชน 
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สรุปผลการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการฝึกอบรม   
Training and Development Course Form 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่  ประจ าปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่  4 – 7  กุมภาพันธ์  
2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  และ
ศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 
ส่วนที ่1  ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม  (จานวน 40 คน รายชื่อแนบท้าย) 
ส่วนที่ 2 การประเมินผล ระดับ 5 = มากที่สุด, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 2 = น้อย และ 
ระดับ 1 = น้อยที่สุด 
 

ที ่ รายการ ระดับความรู้ 

1 ด้านความรู้ 5 4 3 2 1 

  

1.1  ความรู้ที่มี ก่อน เข้ารับการฝึกอบรม/ฟัง
บรรยาย 

5.00%  25.00% 37.50% 32.50% 0.00% 

1.2  ความรู้ที่มี หลัง เข้ารับการฝึกอบรม/ฟัง
บรรยาย 

40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2 ด้านวิทยากร 

  

2.1  ความรู้ในเรื่องที่บรรยายเป็นอย่างดี 47.50% 50.00% 2.50% 0.00% 0.00% 

2.2  การน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมครบถ้วน
ทุกประเด็น 

42.50% 52.50% 5.00% 0.00% 0.00% 

2.3  มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอด และสามารถดึงดูด
ความสนใจได้ 

37.50% 55.00% 7.50% 0.00% 0.00% 

2.4  การใช้สื่อประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 35.00% 55.00% 7.50% 2.50% 0.00% 

2.5  สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 47.50% 45.00% 7.50% 0.00% 0.00% 

3 ด้านเนื้อหาสาระและประโยชน์ที่ได้รับ 

  

3.1  ความน่าสนใจของเนื้อหา/หัวข้อการบรรยาย 42.50% 52.50% 5.00% 0.00% 0.00% 

3.2  เนื้อหา/กิจกรรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 52.50% 40.00% 5.00% 2.50% 0.00% 

3.3  มีการบูรณาการความคิด การปฏิบัติงานร่วมกัน 55.00% 40.00% 5.00% 0.00% 0.00% 

3.4  ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ฝึกอบรม 

50.00% 40.00% 2.50% 7.50% 0.00% 

4 ด้านการอ านวยความสะดวกและระยะเวลา ระดับความพึงพอใจ 

  

4.1 การบริหารจัดการสถานที่ฝึกอบรมและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

47.50% 45.00% 7.50% 0.00% 0.00% 

4.2  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 30.00% 42.50% 17.50% 7.50% 2.50% 

4.3  ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 55.00% 25.00% 20.00% 0.00% 0.00% 
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แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ประเมิน (คน) 
ที่ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่  ประจ าปีงบประมาณ 2563   
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เอกสารประกอบ
โครงการฯ 

   


