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รายงานผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการขยะ และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี และจังหวัดเชียงราย
_____________________________
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นนทรี โดยการจัดในรูปแบบของการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นับว่า เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการพัฒนา
บุคลากรที่จะช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างบุคลากรภายใน
และบุคลากรภายนอกที่มีรปู แบบการบริหารงานที่ประสบความสําเร็จ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา
ระบบแนวคิดสําหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการรวมกลุ่มบุคลากรแต่ละส่วนให้มี
ปฏิสัมพันธ์ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกัน และทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข การพัฒนา
บุคลากรนับว่าเป็นสิ่งสําคัญ ในอันที่จะขับเคลื่อนให้ บุคลากรมีความพร้อมในด้านศักยภาพทางความคิด การ
ปฏิบัติงานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น
ขั้นตอนและผลการดาเนินการตามโครงการ
ที่
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหารท้องถิ่น
2 จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ
3 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงาน
4 จัดทําหนังสือขออนุญาตนายอําเภอกบินทร์บุรีให้ผู้บริหารและประธานสภา
เดินทางไปราชการ
5 จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ
6 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง และยืมเงิน
7 ดําเนินการตามโครงการ
8 จัดทําบันทึกส่งใช้เงินยืมตามโครงการ
9 รายงานผลการศึกษาดูงานตามโครงการ
ผลที่ได้รับ
๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
สามารถนําความรู้แนวความคิด มาบริหารจัดการขยะภายในตําบลนนทรีตําบลนนทรี
๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน
มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน
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๓ สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน
๔. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึก ษาดูงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ
(หน้า 3 - 6)
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กาหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ
(หน้า 7 - 10)
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการขยะ และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
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เอกสารประกอบการบรรยาย
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ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ และเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโป่งศรีนคร
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ความเป็นมา
“ชุมชนบ้านโปุงศรีนคร” มีประชากรจํานวน 304 คน หรือ 99 หลังคาเรือน ปัจจุบันได้กลายเป็น
ศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการขยะ สุขภาพหรือ
งานอาชีวอนามัย ฯลฯ ทําให้มีหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ดูงานที่ชุมชนบ้านโปุงศรีนคร
ในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก แต่เชื่อหรือไม่ว่าถ้าย้อนไปราวปี 2553 ชาวบ้านในหมู่บ้านโปุงศรีนครนั้น ไม่มีความสามัคคี
ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการระดมความคิด ร่วมสร้าง หรือร่วมพัฒนาอย่างใด
ซึ่งปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น นายมานพ ชัยบัวคํา ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าพ่อ
หลวงมานพ และแกนนําหมู่บ้าน ได้ร่วมกันเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับทางสภา
ผู้นําบ้านโปุงศรีนคร จัดโครงการส่งเสริมชุมชนเรียนรู้ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้น่าอยู่ที่สุด โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสํานัก สร้างสรรค์โ อกาสและนวัตกรรม หรือสํานัก 6 ของสํานักงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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โดยเริ่มจากการลดปัญหาการดื่มสุราของคนชุมชน มีข้อตกลงในการลด ละ เลิก ถ้าฝุาฝืนมีโทษปรับ
2,000 บาท งานประเพณีไม่มีการเลี้ยง การดื่มสุรา มีมาตรการงดจุดธูปในงานศพ งดใช้ปราสาทใส่ศพ เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพ และลดปัญหากลิ่นควันรบกวนต่อสุขภาพของผู้มาร่วมงานอีกด้วย นอกจากนี้
ยังได้กําหนดมาตรการให้ทุกหลังคาเรือนในชุมชนจะต้องมีการปลูกพืชผักอย่างน้อย 5-10 ชนิด ไว้บริโภคอีก เพื่อ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้ ง ได้มี ก ารจัดตั้ง กลุ่ม อาชีพที่ ทํ าผลิตภัณฑ์ จ ากธรรมชาติ มีวิธีก าร
ช่วยเหลือคนในสังคม โดยการเริ่มออมวันละ 1 บาท เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน มีธนาคารชุมชนเปิดบริ การฝาก
เงิน ออมเงิน และให้กู้เ งินในอั ตราดอกเบี้ยต่ํา ผลกํ าไรที่ได้ก็ นํากลับ มาพัฒ นาชุมชน โดยเปิดเป็นสาขาของ
ธนาคาร ธกส.

59
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านโปุงศรีนครนั้น ได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะ
Zero Waste บ้านโปุงศรีนคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดปูายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste บ้านโปุงศรีนคร และมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
(ว.วชิรเมธี) ทําพิธีสงฆ์เจิมปูาย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ เกิดจากความ
ร่วมมือกันของประชาชนในพื้นที่บ้านโปุงศรีนครกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางกําจัดปัญหาขยะ
อย่ างสร้า งสรรค์ แ ละถู ก วิ ธี โดยได้ริ เ ริ่ม โครงการต่ า ง ๆ จนได้ รับ ถ้ วยรางวัล เกี ย รติย ศพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช รางวัลชนะเลิศระดับ ประเทศ ชุมชนปลอดขยะ (Zero
Waste) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจําปี 2558 ซึ่งถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับประเทศ ในการ
บริหารจัดการขยะในชุมชนที่ส ามารถขยายผลในการดําเนินการไปสู่ก ารบริห ารจัดการและกําจัดขยะของ
ประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การบริหารจัดการและกําจัดขยะของหมู่บ้านโปุงศรีนคร ได้มีวิธีการดําเนินการต่าง ๆ
ทั้ ง การจั ดการขยะอิ นทรีย์ โดยมี ก ารคัดแยกเพื่อนํา มาทํ าปุ๋ ยหมั ก น้ําหมั ก ชีวภาพ เพื่อใช้สําหรั บ ปลูก ผั ก
รับประทานเองในครัวเรือน การผลิตอาหารปลาและกบแบบชีวภาพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาหมักทําเป็นรูปแบบ
อาหารปลาและกบชีวภาพ ทําให้ปลาและกบได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ตลอดจนสามารถลดต้นทุนกว่าการ
ซื้ออาหารปลาและกบสําเร็จ รูป ซึ่ง เป็นการพึ่งพาตนเองสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนการจัดการขยะทั่วไป เช่ น ถุงพลาสติก กล่องนมนํามา
รวบรวมและขาย ส่วนที่เหลือนําไปใส่ถุงดําส่งให้เทศบาลตําบลโรงช้างนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป การจัดการ
ขยะรีไซเคิล โดยในครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ เช่น ใช้กระสอบปุ๋ย เข่งสานด้วยไม้ไผ่
และมีการจดบันทึกสถิติข้อมูลขยะประจําหมู่บา้ น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ โดยมีการนําเศษวัสดุเหลือใช้
เช่น พลาสติกห่อขนม (ปีโปู) มาใส่ในไซดักปลาดักกุ้ง เป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการ
เรียนรู้การสืบทอดจากบรรพบุรุษ เป็นต้น
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ในขณะที่เทศบาลตําบลโรงช้าง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูและในท้องถิ่น ก็ได้มีการดําเนินงานด้าน
การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ทิ้งในเสวียงเพื่อทําเป็นปุ๋ยหมักหรือเลี้ยงสัตว์ ขยะรีไซเคิล
นําไปขาย หรือบริจาคให้เทศบาล เพื่อนําเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ขยะอั นตราย ตั้งจุดรับขยะ
อันตรายภายในหมู่บ้าน เทศบาล รวบรวมเก็บและรอจัดส่งให้เอกชนกําจัด ขยะทั่วไป ที่แยกไม่ได้ส่งเทศบาล
กําจัด ส่วนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโรงช้างส่งให้ทางโรงพยาบาลปุาแดด กําจัดต่อไป
(ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข่าวทําเนียบรัฐบาล)
จากความร่วมมือในการบริหารจัดการชุมชนอย่างเข้มแข็งของแกนนําและชาวบ้านในชุมชน ประกอบ
กับการสนับสนุนของหน่วยงานท้องถิ่นที่ลงตัว ทําให้การดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของชุมชนบ้านโปุงศรีนครดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ
– ต้นแบบชุมชนน่าอยู่
– ชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดขยะ ขนาดเล็ก ปี 2558
– ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะภาคเหนือ
– หมู่บ้านปลอดการเผา
– ศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
– ศูนย์เรียนรู้ สสส. 17 จังหวัดภาคเหนือ
– การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบเชียงราย
– ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง
– ชุมชนผู้นําเข้มแข็ง
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นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าทางชุมชนจะมีโฮมสเตย์แบบปกติไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาติ
ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านหมู่บ้านโปุงศรีนคร
ยังได้พยายามต่อยอดแนวความคิดในการที่จะให้นักท่อ งเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและบรรยากาศโดยรอบของ
ชุมชนได้อย่างเต็มที่ จึงได้มีการจัดสร้างโฮมสเตย์กลางนาโปุงศรีนคร โดยที่พักสร้างขึ้นโดยการใช้ฟางมุงเป็น
หลังคา มีที่นอนหมอนมุ้งอํานวยความสะดวกครบ เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าพักนั้นจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและ
บรรยากาศแบบท้องไร่ ท้องนากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว
จะเห็นได้ว่า จากการที่พ่อหลวงมานพ และแกนนําหมู่บ้านคนอื่น ๆ ได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการปรับเปลี่ยนวิถีในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้แก่
คนในชุมชน ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นหวังเพียงแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเท่านั้น แต่นานวันเข้า ยิ่งลงมือทํา
ยิ่งสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชนมากเท่าไร ก็จะยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้น
ปัจจุบัน ชุมชนบ้านโปุงศรีนครมีการขยายผลการดําเนินงานไปยัง 12 หมู่บ้านใกล้เคียง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้
พื้นที่ต้นแบบที่มีคณะศึกษาดูงานจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกว่า 200 คณะ ซึ่งทุก ๆ อย่างเกิดขึ้นได้จาก
ความรัก ความสามัคคี และการลงมือทําอย่างจริงจังของคนในชุมชน
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ภาพกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโป่งศรีนคร
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ภาพกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโป่งศรีนคร
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ภาพกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโป่งศรีนคร
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ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชานามันและพืชนามัน
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ความเป็นมา
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
พระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชดําริให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน” เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ํามันจากเมล็ดชาและ
พืชน้ํามันอื่น ๆ เพื่อผลิตน้ํามันคุณภาพสูงสําหรับการบริโภค นําไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอาง รวมทั้งนํากาก
วัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืชนั้น ๆ ต่อมา
มีพระราชดําริให้จัดสร้างโรงงานผลิตน้ํามั นเมล็ดชาต้นแบบ มี ขั้นตอนที่ เ ข้าใจง่าย สะอาด คํานึง ถึง ระบบ
สิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และมีรูปแบบทันสมัยสวยงามและมีสีสัน สามารถ
มองเห็นกระบวนการต่าง ๆ ได้ผ่านผนังกระจก ส่วนด้ านนอกทําเป็นส่วนพักผ่อนสาธารณะ เป็นจุดท่องเที่ยว
ที่สวยงามและได้ความรู้
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วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย
1. เพื่อเป็นแหล่งรองรับเมล็ดชาน้ํามันจากโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันและพืชน้ํามัน
2. เพื่อผลิตน้ํามันจากเมล็ดชาและพืชน้ํามันอื่นๆ ให้คนไทยได้บริโภคน้ํามันที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและให้ความรูเ้ กี่ยวกับชาน้ํามันและพืชน้ํามันชนิดต่าง ๆ
ลักษณะโครงการ / กิจกรรมภายในโครงการ
1. ลานนิทรรศการ บอกเล่าความเป็นมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน และความรู้
เกี่ยวกับชาน้ํามันและพืชน้ํามันต่าง ๆ
2. โรงงาน เดินชมกระบวนการผลิตน้ํามันได้ทุกขั้นตอนและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ข้อมูล
3. ร้านอาหารเมล็ดชา บริการอาหารและเครื่องดืม่ ต่างๆ มีเมนูอาหารพระราชทานและอาหารต่าง ๆ
ที่ปรุงจากน้ํามันเมล็ดชา
4. ร้านค้าเมล็ดชา จําหน่ายสินค้าที่ผลิตจากโครงการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาชาน้ํามันฯ และโครงการอื่น ๆ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา
5. สวนโดยรอบโครงการ เปิดให้ประชาชนเข้าใช้สถานที่เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายได้
6. สวนสาธิตพืชน้ํามัน เข้าชมสวนพืชน้ํามันด้านหลัง ซึ่งปลูกพืชน้ํามันหลายชนิด เช่น งาม้อน ไนเจอร์
เจีย เป็นต้น
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ภาพกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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ภาพกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ
ณ เทศบาลตาบลแม่สาย
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลสภาพทั่วไป
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.1) สภาพทัว่ ไป
เทศบาลตํ าบลแม่ส าย มีพื้นที่ 5.13 ตารางกิโลเมตร เป็ นชุมชนที่มีความสํ าคัญ มากชุมชนหนึ่ ง
เนื่องมาจากตั้งอยู่ชายแดนมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิดกับประเทศเมียนมา มีความพร้อม
ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ ระบบการธนาคาร ระบบการคมนาคมท้องถิ่น มีที่พักรับรองกว่า 100 แห่ง
เป็นสังคมเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อาหารการกินที่มีความหลากหลาย ถือได้ ว่า
เป็ นอีกเมืองหนึ่ง ที่มีธรรมชาติที่บ ริสุ ทธิ์ และอากาศที่ดี เ ยี่ ยมเหมาะแก่ การพักผ่ อน โด ยด้ า นทิศ ตะวันตกเป็นแนว
เทือกเขาแดนลาวลาดเอียงไปทางตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําหลายสายเหมาะแก่การเพาะปลูก
1.2) ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอแม่สายอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ติดกับชายแดนไทยกับ
ประเทศเมียนมาอยู่ห่างจากอําเภอเมืองเชียงรายประมาณ 63 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
อาณาเขตด้านทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมามีลําน้ําสายเป็นแนวพรมแดน
อาณาเขตด้านทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
อาณาเขตด้านตะวันตก และด้านทิศใต้ ติดกับเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
1.3) ประชากร (ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)
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ตารางแสดงจํานวนประชากรรวมในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ชาย (คน)

13,196

13,394

13,476

หญิง (คน)

15,054

15,402

15,603

รวม (คน)

28,250

28,796

29,079

บ้าน (หลังคาเรือน)

13,307

13,162

12,778

2. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1) การคมนาคมขนส่ง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หรือ ถนนสายเอเชีย 1 (A-1) ระยะทางจากอําเภอ
แม่สายถึงอําเภอเมืองเชียงราย บนเส้นทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 63 กิโลเมตร การคมนาคมขนส่งมีได้ทาง
เดียว คือ ทางบก โดยมีสถานีขนส่งอําเภอแม่สาย 1 แห่ง ตั้งอยู่หา่ งจากเขตเทศบาล ประมาณ 3 กิโลเมตร (เขต
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา)
2.2) ถนนและสะพาน
ตารางสรุปพื้นที่ผิวจราจรทัง้ หมดภายในเขตเทศบาลตําบลแม่สาย
สภาพผิวถนน

จานวน

ความยาว

( สาย )

(กิโลเมตร)

ลูกรัง

-

-

ลาดยาง

31

8.166

คอนกรีต

241

40.188

272

48.354

รวม

3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก) สถานีบริการน้ํามัน
จํานวน 2 แห่ง
ข) ตลาดสด
จํานวน 5 แห่ง
1) ตลาดสดนายบุญยืน 3) ตลาดสดปุายาง
2) ตลาดสดไม้ลงุ ขน
4) ตลาดสดลินทิพย์
5) ตลาดสดนายบุญมัน่
ค) ร้านค้าทั่วไป
จํานวน 2,048 แห่ง
(ข้อมูลงานจดทะเบียนพาณิชย์ : กองคลัง เทศบาลตําบลแม่สาย)

71
สถานประกอบการเทศพาณิชย์
1) โรงฆ่าสัตว์
ปัจจุบันเทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบ จํานวน 1 แห่ง โดยเทศบาลได้ดําเนินการ
ก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน
2) สถานธนานุบาล
ในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมีสถานธนานุบาลของเอกชนให้บริการ 1 แห่งด้วย
การอุตสาหกรรม
ภายในเขตเทศบาล ยั งไม่มีการตั้ง โรงงานเพื่อการผลิต สินค้าทางอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ใด ๆ คงมีเพีย ง
อุตสาหกรรมขนาดเล็กเท่านั้นที่จัดทําเป็นธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1. โรงสีข้าว
จํานวน 1 แห่ง
2. โรงทําเส้นก๋วยเตีย๋ ว
จํานวน 4 แห่ง
3. โรงน้ําแข็ง
จํานวน 4 แห่ง
4. โรงงานเจียระไนพลอย
จํานวน 8 แห่ง
4. ข้อมูลด้านสังคม
4.1) ชุมชน
สําหรับเทศบาลตําบลแม่สาย ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนโดยแบ่งออกเป็น 10 ชุมชนตามเขตของหมู่บ้าน ดังนี้
ตาบลเวียงพางคา ประกอบด้วย 5 ชุมชน ดังนี้
1) ชุมชนแม่สาย หมู่ 1 ต. เวียงพางคํา
4) ชุมชนเวียงพาน หมู่ 3 ต. เวียงพางคํา
2) ชุมชนดอยเวา หมู่ 1 ต.เวียงพางคํา
5) ชุมชนปุายางผาแตก หมู่ 10 ต.เวียงพางคํา
3) ชุมชนดอยงาม หมู่ 2 ต. เวียงพางคํา
ตาบลแม่สาย ประกอบด้วย 5 ชุมชน ดังนี้
1) ชุมชนเหมืองแดง หมู่ 2 ต. แม่สาย
4) ชุมชนปุายาง หมู่ 8 ต. แม่สาย
2) ชุมชนปุายางชุม หมู่ 6 ต. แม่สาย
5) ชุมชนไม้ลุงขน หมู่ 10 ต. แม่สาย
3) ชุมชนเกาะทราย หมู่ 7 ต. แม่สาย
4.2) การศึกษา
สถานศึกษา ในเขตเทศบาลมีทงั้ หมด 14 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนแม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
2) โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
3) โรงเรียนบ้านปุายาง
4) โรงเรียนบ้านเวียงพาน
5) โรงเรียนชุมชนไม้ลงุ ขน
6) โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
7) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั พรหมวิหาร
8) โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา
9) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
10) โรงเรียนวัดพรหมวิหาร เทศบาล 1
11) โรงเรียนวัดปุายาง เทศบาล 2
12) โรงเรียนอารียาวิทย์
13) โรงเรียนพิกุลพัฒนศาสตร์
14) โรงเรียนเอกทวีวทิ ย์
4.3) ศาสนา
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลแม่สายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น ศาสนสถานส่วนใหญ่จึง
เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ และโดยพื้นที่นี้เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแต่โบราณกาล จึงมีศาสนสถานที่เป็น
โบราณสถานอยู่ด้วย ศาสนสถานในเขตเทศบาลตําบลแม่สาย มีดังนี้
1) วัดพระธาตุดอยเวา
7) วัดเหมืองแดง
2) วัดพญาสีต่ วงคํา
8) วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงขน)
3) วัดเวียงพาน
9) วัดพรหมวิหาร
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4) วัดแม่สาย
10) สํานักสงฆ์ดอยงาม
5) วัดปุายาง
11) มัสยิดอันนูรแม่สาย
6) สํานักสงฆ์สามัคคีธรรมเกาะทราย
12) โบสถ์คริสตจักรเกาะทราย
นอกจากนี้ยังมีสุสาน2 แห่ง คือ สุสานเหมืองแดง และสุสานแม่สาย (ในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา)
5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการขยะมูลฝอย
1) ขยะที่เก็บขนได้รวม 37.15 ตัน/วัน หรือ 13,374 ตัน/ปี
2) สถานที่ กํ า จั ด ขยะ ศู น ย์ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตํ า บลแม่ ส าย
จํานวน 95 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านปุาเหมือดรุ่งเจริญ ตําบลเวียงพางคํา ห่างจากเทศบาล 4 กิโลเมตร

ภาพกิจกรรม ณ เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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ภาพกิจกรรม ณ เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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ภาพกิจกรรม ณ เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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การประเมินผล
“โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านการบริหาร
จัดการขยะ และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นเพื่อสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสรุปได้ ดังนี้
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ระดับความคิดเห็น น้อย
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ระดับความคิดเห็น มาก
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
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แบบสรุปผล
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการขยะ และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
ประเด็น
1. การเตรียมตัวของวิทยากร
2. วิธีการนําเสนอมีความน่าสนใจ
3. เนื้อหาของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับงาน
ในหน้าที่
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมฯ
5. ท่านสามารถนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ได้
6. ท่านพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เพียงใด
7. สถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด
8. ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด
9. อุปกรณ์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม
มีความเหมาะสมเพียงใด
10. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่มีความสะดวก
เพียงใด
11. กระบวนการจัดการอบรมอย่างเป็นระบบ เช่น
การลงทะเบียน การปฏิบตั ิการ หรือการดําเนินรายการ
มีความเหมาะสมเพียงใด

มากที่สุด
30
33.60
30
33.60

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
53
7
0
58.30
7.70
0.00
51
9
0
56.10
9.90
0.00

น้อยที่สุด
0
0.00
0
0.00

รวม
90
100
90
100

38
42.56
36
40.32
34
38.08
37
41.44
30
33.60
31
34.72

42
46.20
49
53.90
50
55.00
46
50.60
52
57.20
50
55.00

10
11.00
5
5.50
6
6.60
7
7.70
8
8.80
9
9.90

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

90
100
90
100
90
100
90
100
90
100
90
100

32
35.84

47
51.70

11
12.10

0
0.00

0
0.00

90
100

32
35.84

52
57.20

6
6.60

0
0.00

0
0.00

90
100

37
41.44

45
49.50

8
8.80

0
0.00

0
0.00

90
100
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แบบสรุปผล
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการขยะ และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
ประเด็น
1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรม
2. ความเหมาะสมของสถานที่พัก
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
4. ความเพียงพอของอาหารและเครื่องดื่ม
5. ความเหมาะสมของกิจกรรม/หลักสูตร
6. หลังการฝึกอบรมท่านมีความเข้าใจด้านการบริหาร
จัดการขยะ มากขึ้นเพียงใด
7. หลังการฝึกอบรมท่านเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มากขึ้นเพียงใด
8. การได้รับประโยชน์โดยรวมหลังเข้าร่วมโครงการฯ
9. ความรู้ความสามารถรวมถึงเทคนิคการนําเสนอของ
โครงการฯ
10. ความต้องการให้มีการจัดโครงการฯ เช่นนี้อีก

มากที่สุด
31
37.80
28
34.15
34
41.46
38
46.34
26
31.71

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
43
8
0
52.44
9.76
0.00
44
10
0
53.66 12.20
0.00
36
12
0
43.90 14.63
0.00
28
16
0
34.15 19.51
0.00
38
18
0
46.34 21.95
0.00

น้อยที่สุด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

รวม
82
100
82
100
82
100
82
100
82
100

31
37.80

40
48.78

11
13.41

0
0.00

0
0.00

82
100

30
36.59
30
36.59

40
48.78
43
52.44

12
14.63
9
10.98

0
0.00
0
0.00

0
0.00
0
0.00

82
100
82
100

30
36.59
42
51.22

39
47.56
32
39.02

13
15.85
8
9.76

0
0.00
0
0.00

0
0.00
0
0.00

82
100
82
100

ข้อเสนอแนะ
1. ไปดูงานมาแล้วอยากให้นํามาปฏิบัติในหมู่คณะในตําบลนนทรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลงาน
2. ไปดูงานมาแล้วอยากให้คณะอื่น ๆ ไปดูงานบ้าง หรือเปลี่ยนคนอื่นอยากไปบ้าง หรือให้สมัครไป
3. เห็นด้วยในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้เพิม่ ขึ้น
4. ความเหมาะสมในครัง้ นี้ดีมาก ขอให้จัดทุก ๆ ปี
5. ให้คนตรงกลุ่มเปูาหมายได้มาศึกษาดูงานมากกว่านี้
6. ควรมีการแนะนําบุคคลทีเ่ ข้าร่วม ถ้าจะสูบบุหรี่ ควรสูบให้เป็นที่เป็นทาง
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งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายหมวดอื่น ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี ผู้นําชุมชน พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง องค์การบริห ารส่วนตําบล
นนทรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณใน
การจัดโครงการฯ จํานวน 499,050.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
ในการดําเนินงานโครงการครั้งนี้มีบุ คลากรในตําบลนนทรีเ ข้าร่วมโครงการจํานวน 90 คน
โดยใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 446,430.- บาท โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
** การจัดโครงการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุ มองค์การ
บริหารส่วนตาบลนนทรี โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าจัดจ้างปูายไวนิลโครงการฯ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 3 เมตร ข้อความว่า โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านการบริหารจัดการขยะ และตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 25 กุ มภาพันธ์ 2563 และวันที่ 26 – 28 กุ มภาพันธ์ 2563 ณ
องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี และจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ปูาย
เป็นเงิน 450 บาท
2. ค่าของสมนาคุณ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 4,500 บาท
3. ค่าเช่ารถพาหนะเดินทางปรับอากาศ 2 ชั้น แบบมีห้องน้ํา ที่นั่งไม่เกิน 50 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน
ต่อวัน คันละ 18,500 บาท จํานวน 4 วัน
เป็นเงิน 148,000 บาท
4. อาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมฯ สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 90 คน ๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (เช้า-บ่าย) (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
เป็นเงิน 5,400 บาท
5. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ (วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (จํานวน 90 คน)
เป็นเงิน 9,000 บาท
6. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม จํานวนชุดละ 100 บาท
(จํานวน 90 คน)
เป็นเงิน 9,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
176,350 บาท
** การจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ในวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เชียงราย
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิทยากรและสถานที่ (วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นเงิน 5,000 บาท
2. อาหารว่างและเครือ่ งดื่มระหว่างเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ สําหรับผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 82 คน ๆ ละ 5 มือ้ ๆ ละ 30 บาท (เวลา 10.00 น. และ 14.30 น.)
(วันที่ 26,27,28 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 3 วัน
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ ระหว่างเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ สําหรับ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 82 คน ๆ ละ 30 บาท จํานวน 1 มื้อ (เวลา 10.00 น.)
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
เป็นเงิน 2,460 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ ระหว่างเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ สําหรับ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 81 คน ๆ ละ 30 บาท จํานวน 2 มื้อ (เวลา 10.00 น. และ 14.30 น.)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
เป็นเงิน 4,860 บาท
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- อาหารว่างและเครื่องดืม่ ระหว่างเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ สําหรับ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 81 คน ๆ ละ 30 บาท จํานวน 2 มื้อ (เวลา 10.00 น. และ 14.30 น.)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
เป็นเงิน
4,860 บาท
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อเย็น สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ คนละ 250 บาท/วัน จํานวน 1
วัน (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 82 คน
เป็นเงิน 20,500 บาท
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อเช้า สําหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ คนละ 100 บาท/วัน จํานวน 1 วัน
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 82 คน
เป็นเงิน
8,200 บาท
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน สําหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ คนละ 250 บาท/วัน
จํานวน 1 วัน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 82 คน
เป็นเงิน 20,500 บาท
6. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อเย็น สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ คนละ 250 บาท/วัน จํานวน 1 วัน
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 81 คน
เป็นเงิน 20,250 บาท
7. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ คนละ 250 บาท/วัน จํานวน
1 วัน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 81 คน
เป็นเงิน 20,250 บาท
8. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อเย็น สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ คนละ 350 บาท/วัน จํานวน 1 วัน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 81 คน
เป็นเงิน 28,350 บาท
9. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ คนละ 200 บาท/วัน จํานวน
1 วัน (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 81 คน
เป็นเงิน 16,200 บาท
10. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อเย็น สําหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ คนละ 250 บาท/วัน จํานวน 1 วัน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) จํานวน 81 คน
เป็นเงิน 20,250 บาท
7. ค่าที่พักคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สําหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 41 ห้อง
เหมาจ่าย ห้องละ 1,200 บาท
เป็นเงิน 49,200 บาท
8. ค่าที่พักคืนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สําหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 41 ห้อง
เหมาจ่าย ห้องละ 1,200 บาท
เป็นเงิน 49,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
270,080 บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 446,430 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
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คานา
โครงการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาคมหมู่บ้าน
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการขยะ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อปลูกจิตสานึกในการให้บริการที่ดี เพื่อส่งเสริมการทํางานเป็นทีม สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
เพื่อให้บุคลากรขององค์ก ารบริห ารส่วนตํา บลนนทรี ได้มีโ อกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนํา ความรู้จากการ
ฝึก อบรมและศึก ษาดูง านนํา มาปรับ ใช้ในการทํ า งานขององค์ก ารบริห ารส่วนตํา บล และมี แนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อนาคต มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุค 4.0 อีกทั้งให้พนักงาน
สามารถนําความรู้ ความเข้าใจที่ ได้จากการฝึกอบและศึกษาดูงานที่ได้รับ มานํา มาปฏิบัติงานได้ สร้างความ
สามัคคีสามารถทํา งานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดฝึ กอบรม
ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้จากแนวความคิดที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี ได้มีโอกาส
ได้รับความรู้ ทราบถึงทิศทางเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวัง และทํ า
กิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเข้าใจตนเอง ตลอดจนเข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อการทํางาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข ผลที่ได้จากการจัดทําโครงการครั้งนี้ นับได้ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ดังรายละเอียดในรายงานฉบับนี้
ในนามของผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตํา บลนนทรี
คณะวิทยากร และ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ทุกท่าน
ที่ได้ส นับ สนุนและส่ง เสริม ให้บ ุค ลากรขององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลนนทรีได้รับ ความรู้ด้า นต่าง ๆ ตาม
วัตถุป ระสงค์ที่กํา หนดไว้ อีกทั้งได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อการทํางานเป็นทีมและทํางานอย่างมีความสุข
ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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