
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑ 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ.2552 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม มาตรา 67 ข้อ 2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัด มาตรา ๖๘ 
ข้อ ๕ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ และข้อ ๗ บ ารุงและส่งเสริมอาชีพของราษฎร และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552      
มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ประกอบกับการจัดการขยะเป็นปัญหาที่รัฐบาลเห็น
ความส าคัญและยกเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 25 กันยายน 
2557 และมีหนังสือสั่งการรวมถึงแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง            
มีนโยบายในการส่งเสริม ในทุกๆด้าน อันจะน าไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของประชาชน ในพ้ืนที่ให้
ดีขึ้น สืบเนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน ของแต่ละบุคคลและองค์กร โดย
ค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่
เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย 
เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่
สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ ตัวอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลาย
ตัวอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ที่ส่งเสริมการพัฒนา อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการ
สร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือน ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง ได้ในระดับหนึ่งก่อน แล้วก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันท า
กิจกรรมต่างๆ ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพ่ือร่วมมือกันสร้างสรรค์ และป้องกันแรงกระแทกทางลบ
จากภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุดเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ หรือ
องค์กรต่างๆ นอกกลุ่ม เพ่ือขยายขอบเขตความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไปสู่ระดับประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ดี และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างครอบคลุมทุกๆ ด้านตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนด ตามหลักธรรมาภิบาล และยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่ 
Thailand ๔.๐ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑ ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ และโลกทัศน์ที่กว้างไกล ให้กับผู้เข้าร่วม

โครงการ 
2.2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได้ 
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2.3  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
๒.4  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสามารถ 

น าความรู้ที่ได้รับมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

๓.วิธีด าเนินงาน 
๓.๑  จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
3.๓ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
3.4 น าคณะเดินเข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่ก าหนด 
3.5 สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการด าเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
3.6 รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 

๔. เป้าหมาย 
- ผู้บริหาร  จ านวน  4  คน 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๘  คน 
- ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  จ านวน  2๕  คน 
- ผู้สังเกตการณ์  จ านวน  1  คน 

๕.ระยะเวลาด าเนินงาน 
จ านวน  ๓  วัน  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖.  สถานที่ด าเนินงาน 
๖.๑ อบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๒ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจ ารุง หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง   

จังหวัดระยอง 
๖.3 ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแกลงกระเฉด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
๖.4 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ     

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
๖.5 ศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

๗.  งบประมาณ  

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปง  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรม สัมมนาและหรือ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ อนุมัติ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่อบต. ผู้น า ชุมชน เกษตรกร และกลุ่มองค์กร
ต่างๆในพ้ืนที่ ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ  ตั้งจ่ายจากรายได้  งบประมาณจ านวน   ๔0๐,000  บาท   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๑๑๑,๕๘๐   บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ 

๘.หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
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๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป 
๙.๒  ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

อย่างสร้างสรรค์และเกิดผลดีต่อองค์กรและชุมชน 
๙.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และสามารถน าความรู้ 

มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๙.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                ๙.๕  ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเป้าหมาย
ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมการพัฒนาการท างานแบบบูรณาการพัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตส านึกทั้งต่อองค์กรต่อ
ผู้อื่นต่อตนเองและสาธารณะเพ่ือมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญเสียสละประโยชน์
ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่นต่อไป 

 
 
๑๐. ผู้เขียนโครงการ    
 
   (ลงชื่อ)              เกศิณี  ขุดโพธิ์ 
                                                         (นางสาวเกศิณี  ขุดโพธิ์) 
                  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
๑๑. ผู้เสนอโครงการ 
     

(ลงชื่อ)              สถาพร  สนิเธาว์  
             (นายสถาพร  สินเธาว์) 
     ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
 
๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)        ราเชนทร์  ประกอบกิจ 
         (นายราเชนทร์  ประกอบกิจ) 
            ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

    (ลงชื่อ)             สมาน  ศรีกระโทก  
            (นายสมาน   ศรีกระโทก) 
          ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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    (ลงชื่อ)         ปรีชา ค าเกาะ  
         (นายปรีชา  ค าเกาะ) 
         ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ผลการพิจารณา  

                        อนุมัติ   
   ไม่อนุมัติ   เนื่องจาก  ....................................................................... 

 

 
    (ลงชื่อ)            มานิตย์  นิจกระโทก 
           (นายมานิตย์   นิจกระโทก) 
       ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
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รายละเอยีดบัญชีแนบท้าย 
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร   

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง   
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงประจ าปี ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ 13 – 15  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
.......................................... 

๑. ค่าใช้จ่ายวันอบรม  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑ มื้อๆ ละ ๖๐ บาท จ านวน  ๔๘  คน   เป็นเงิน  ๒,๘๘๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท จ านวน ๔๘ คน  เป็นเงิน  ๒,๔๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  ๖ ชั่วโมง ๆ ละ  ๖๐๐  บาท   เป็นเงิน  ๓,๖๐๐ บาท 
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย     เป็นเงิน    ๓๐๐  บาท 
- ค่าของที่ระลึก จ านวน ๔ ชิ้นๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท    เป็นเงิน   ๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างเหมาเช่าพาหนะ จ านวน ๑ คันๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท   เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท 

      ๒. ค่าใช้จ่ายวันศึกษาดูงาน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
 - ค่าอาหาร จ านวน ๓ มื้อ  ๕๐๐ บาท จ านวน ๔๘ คน   เป็นเงิน   ๒๔,๐๐๐ บาท  

- ค่าท่ีพัก จ านวน ๑ คืนๆ ละ ๗๕๐ บาท จ านวน ๔๘ คน   เป็นเงิน   ๓๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าวิทยากรในการดูงาน ณ บ้านจ ารุง จ านวน ๒ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน    ๑,๒๐๐ บาท 

      ๓.ค่าใช้จ่ายวันศึกษาดูงาน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท จ านวน ๔๘ คน  เป็นเงิน   ๗,๒๐๐  บาท 
 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๑๑๑,๕๘๐   บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)               เกศิณี  ขุดโพธิ์ 

            (นางสาวเกศิณี  ขุดโพธิ์) 
          ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
ก าหนดการ 

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 

๐8.0๐-๐๘.3๐น. ลงทะเบียน  
๐๘.30-09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรม โดยนายกอบต. และบรรยายเรื่อง

นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 

๐9.00-๑0.๐๐ น. บรรยายเรื่อง 
-กฎหมายและข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แนวทางการป้องกันการทุจริต  
โดย วิทยากรจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐.00-๑๐.1๐  น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10.10-1๑.00 น. บรรยายเรื่อง 

- บทบาท อ านาจหน้าที่ ของสมาชิกสภา อบต. 
โดยวิทยากรจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา  

 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง 
-แนวทางการป้องกันการทุจริต 
โดยวิทยากรจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. บรรยายเรื่อง 

-การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-การพัฒนากลุ่มอาชีพให้ยั่งยืน 
โดย วิทยากรจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอโชคชัย 

 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
๑๔.๑๐-๑๕.๐๐ น. บรรยายเรื่อง 

- การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย วิทยากรจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอโชคชัย 

 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. บรรยายเรื่อง 
- อ านาจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรม 
โดย วิทยากรจากกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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ก าหนดการ (ต่อ) 
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. บรรยายเรื่อง 

- การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และ
กฎหมายกระบวนการยุติธรรม 
โดย วิทยากรจากกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗.0๐-๑๗.3๐น. ตอบข้อซักถามและชี้แจงการเดินทาง 
โดย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 
วันที่  ๑๔  มีนาคม 25๖๑ 

เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 

๐๐.๐๐ น. ออกเดินทางจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  

06.00 น. เดินทางถึงจังหวัดระยอง   

0๗.๐0-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า   

0๘.๓0-1๒.๐0 น. เดินทางเพ่ือเข้าศึกษาดูงาน ณ บ้านจ ารุง หมู่บ้าน
พอเพียง ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รับ
ฟังการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพ และ
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 

12.00-13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-1๔.00 น. เดินทางเพ่ือเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลแกลงกระ
เฉด  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง รับฟังการบรรยายเรื่อง
การบริหารท้องถิ่นที่ดี   

 

1๖.00 น. เดินทางเข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็น   

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์
ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกทหารเรือ อ าเภอสัตหีบ    
จังหวัดชลบุรี รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง   

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี รบัฟังการบรรยายเรื่อง
การบริหารจัดการขยะที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

๑๔.๐๐ น. เดินทางกลับจังหวัดนครราชสีมาโดยสวัสดิภาพ  
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ก าหนดการ (จริง) 

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่  ๑๔  มีนาคม 25๖๑ 
เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 

๒๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  

06.00 น. เดินทางถึงจังหวัดระยอง   

0๗.๐0-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านจ ารุง หมู่บ้านพอเพียง 
ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

0๘.๓0-1๐.๓0 น. เดินทางเพ่ือเขา้ศึกษาดูงาน ณ บ้านจ ารุง หมู่บ้าน
พอเพียง ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รับ
ฟังการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเยี่ยมชมฐาน
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 

๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. เดินทางเพ่ือเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลแกลงกระ
เฉด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  รับฟังการบรรยายเรื่อง
การบริหารท้องถิ่นที่ดี   

 

12.00-13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเจ๊ต่ายปูเป็น   

13.00-1๔.00 น. แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดบ้านเพ  

1๕.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์        
จอมเทียน รีสอร์ท 

 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านลุงไสว สาขา ๒   

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์
ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกทหารเรือ อ าเภอสัตหีบ    
จังหวัดชลบุรี รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมตลาดน้ าสี่ภาคพัทยา ต าบลหนองปรือ     
อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 

 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารไทย ๔ ภาค 
(บริเวณตลาดน้ า ๔ ภาค) 

 

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี รับฟังการบรรยายเรื่อง
การบริหารจัดการขยะที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

๑๔.๐๐ น. เดินทางกลับจังหวัดนครราชสีมาโดยสวัสดิภาพ  

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

๒๑.๐๐ น. ถึง อบต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา         
อย่างสวัสดิภาพ 
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