
ก าหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 26 – 29  มีนาคม 2562 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

************* 
วันที่ เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 

26 มีนาคม 2562 08.00 - 08.30 น. -ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  
พักรับประทาน
อาหารว่าง  
เวลา 10.30 น. 
และเวลา 14.00 น. 

08.30 - 09.00 น. -พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยนายไพฑูรย์ สีรุ้ง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้  
-กล่าวรายงานโดย ส.ต.ท.ภาษิต บัววรรณ ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

09.00 – 11.00 น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
โดย นายนิพล  ไชยสาลี  ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
เพชรบุรี   

11.00 – 12.00 น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การจัดการวิสาหกิจชุมชน  
โดย นายเจษฎา  พลับทอง  ต าแหน่ง อาสาพัฒนา  
(อสพ.รุ่นที่ 70) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านลาด 

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น. 
 
 
 
15.00 – 16.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
โดย นางสาวจีรภา  ขาวสนิท  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม อบต.บ้านทาน 
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 
- การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
โดย ส.ต.ท.ภาษิต  บัววรรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ 

16.00 – 16.30 น. -แจ้งก าหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

20.30 น. พร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  
(จุดจอดรถ) และลงทะเบียนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน 

21.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    

 

 



 

 

 

ก าหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562  

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
………………………………………… 

 

วันที่ เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 
27 มีนาคม 
2562 

9.30 - 11.30 น. 
 
 
14.00 - 16.00 น. 
 
 
17.00 น. 

- น าคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
 จ.สุราษฎร์ธาน ี
- น าคณะศึกษาเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ เขื่อนรัชชประภา  
ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี  
เข้าท่ีพัก 
 

- เวลา 07.00 น. 
รับประทานอาหาร
เช้า 
-เวลา 12.00 น. 
รับประทานอาหาร
กลางวัน 
- เวลา 18.00 น. 
รับประทานอาหาร
เย็น 

28 มีนาคม 
2562 

10.00 - 12.00 น. 
 
 
13.00 น.  
16.00 น. 

น าคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ออกเดินทางสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เข้าท่ีพัก  

- เวลา 07.00 น. 
รับประทานอาหาร
เช้า  
-เวลา 12.00 น. 
รับประทานอาหาร
กลางวัน 
- เวลา 18.00 น. 
รับประทานอาหาร
เย็น 

29 มีนาคม 
2562 

09.30- 11.30 น. 
 
 
14.00 – 16.00 น. 
 
 
16.00 น. 
19.30 น. 

- น าคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันการทุจริต  ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
น าคณะเข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- ออกเดินทางกลับจังหวัดเพชรบุรี 
- เดินทางกลับถึงองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยสวัสดิภาพ 

- เวลา 07.00 น. 
รับประทานอาหาร
เช้า  
-เวลา 12.00 น. 
รับประทานอาหาร
กลางวัน 
- เวลา 17.30 น. 
รับประทานอาหาร
เย็น 

 
 

*หมายเหตุ ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ผู้ประสานงาน 

1. นางกาญจนา   บุญลักขะ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 083-1302681 
2. นางสาวกอบกุล  ตันทวงศ์  หัวหน้าส านักปลัด  หมายเลขโทรศัพท์ 097-1244555 
 
 


