
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 



แ 
 

ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะะะ
ปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ

----------------------ะ

  แ.ชื่อครงการ   
      ครงการปฐมนิทศขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ 

  โ.หลักการละหตุผล 
โ.แ องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร ซึไงถือ

ปนทรัพยากรบุคคลทีไมีคุณคาละมีบทบาทสําคัญ นืไองจากบุคลากรปนผูຌขับคลืไอนภารกิจตาง โ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง เปสูปງาหมายความสํารใจตามวัตถุประสงค ละตอบสนอง       ความตຌองการของ
ประชาชน ดังนัๅน การพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงานทีไหมาะสม 
สามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมืออาชีพ สอดคลຌองตามมาตรฐานกําหนดตําหนง ละปງาหมายยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ตลอดจนมีคุณลักษณะทีไพึงประสงค ละ  มีทัศนคติทีไดีตอองคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง อันจะทํา฿หຌองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางจริญกຌาวหนຌา กิดการพัฒนาอยางตอนืไองละปน
การตรียมความพรຌอมของบุคลากร฿หຌสามารถรองรับการปนผูຌนําการปลีไยนปลงตาง โ ทีไจะกิดขึๅนทัๅง฿นปจจบุนั
ละอนาคต 

โ.โ ตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน พ.ศ.โ5ไโ มาตรา แใ กําหนด฿หຌ
คณะกรรมการขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนຌาทีไกําหนดหลักกณฑละดํานินการกีไยวกับการ
บริหารงานบุคคล฿นองคการบริหารสวนจังหวัด ขຌอ ิ5ี กํากับ ดูล ตรวจสอบ นะนําละชีๅจง สงสริมละ
พัฒนาความรูຌกขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

โ.ใ ตามประกาศคณะกรรมการขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลําปาง รืไอง 
หลักกณฑละงืไอนเขกีไยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันทีไ                 แแ 
พฤศจิกายน โ5ไ5  

ขຌอ โ็ๆ กําหนด฿หຌองคการบริหารสวนจังหวัดตຌองมีหลักสูตรการพัฒนาสําหรับขຌาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตละตําหนงตຌองเดຌรับการพัฒนาอยางนຌอยหนึไงหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร ดังนีๅ 

     ู หลักสูตรความรูຌพืๅนฐาน฿นการปฏิบัติราชการ 
     ู หลักสูตรการพัฒนากีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไรับผิดชอบ 
     ู หลักสูตรความรูຌละทักษะฉพาะของงาน฿นตละตําหนง 
     ู หลักสูตรดຌานการบริหาร 
     ู หลักสูตรดຌานคุณธรรมละจริยธรรม 
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ขຌอ โ็็ วิธีการพัฒนาขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ฿หຌองคการบริหารสวนจังหวัด
ดํานินการอง หรืออาจมอบหมาย฿หຌสํานักงาน ก.จ. หรือผูຌทีไหมาะสมดํานินการ หรือดํานินการรวมกับสํานักงาน 
ก.จ. สวนราชการ หรือหนวยงานอืไน ดยวิธีการพัฒนาวิธี฿ดวิธีหนึไง หรือหลายวิธีกใเดຌตามความจําปน ความ
หมาะสม ดังนีๅ  

     ู การปฐมนิทศ 
     ู การฝຄกอบรม 
     ู การศึกษา หรือดูงาน 
     ู การประชุมชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 

                ู การสอนงาน การ฿หຌคําปรึกษาหรือวิธีการอืไนทีไหมาะสม  
ระยะวลาดํานินการพัฒนาขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตຌองกําหนด฿หຌหมาะสมกับ

กลุมปງาหมายทีไขຌารับการพัฒนา วิธีพัฒนา ละหลักสูตรการพัฒนาตละหลักสูตร 
โ.ไ ตามผนพัฒนาบุคลากร ใ ป ิพ.ศ.โ5ๆแ – โ5ๆใี ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ซึไง

฿ชຌปนกรอบนวทางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง พืไอพิไมพูนความรูຌ ทักษะ ทัศนคติ
ทีไดี คุณธรรมละจริยธรรม อันจะทํา฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นตําหนงนัๅนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ กําหนด฿หຌ
ขຌาราชการบรรจุ฿หม ขຌาราชการรับอน ละขຌาราชการสอบปลีไยนสายงาน จะตຌองเดຌรับการพัฒนาพืไอ฿หຌมีความรูຌ 
ความขຌา฿จ฿นกระบวนการทํางาน ครงสรຌางการบริหารงานขององคกร หลักละวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทละ
หนຌาทีไของขຌาราชการ  ละพบผูຌบริหารละผูຌบังคับบัญชาตามลําดับชัๅนพืไอรับทราบนยบายการบริหารงานของ
หนวยงาน ขอบขตอํานาจหนຌาทีไขององคการบริหารสวนจังหวัด สิทธิประยชนทีไบุคลากรจะเดຌรับ ดยมีจຌาหนຌาทีไ
ปนพีไลีๅยงชวยสอนงานละชวยหลือนะนําดຌานตาง โ ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ  

 โ.5 องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌ฿หຌคณะกรรมการกลางการสอบขงขันพนักงานสวน
ทຌองถิไน ิกสถ.ี ดํานินการสอบขงขันพืไอบรรจุขຌารับราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน ตามทีไองคกรปกครอง
สวนทຌองถิไนรຌองขอ฿หຌดํานินการสอบขงขัน ละเดຌมีการขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตําหนงตาง โ  ละรียก
ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตําหนงตาง โ มารายงานตัวละลือกองคกรปกครองสวนทຌองถิไนทีไประสงคจะเปบรรจุละ
ตงตัๅง฿นรอบรกลຌว ดยมีผูຌสอบขงขันเดຌประสงคจะบรรจุละตงตัๅง฿นตําหนงทีไองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปางรຌองขอ จํานวน แๆ คน  ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ แ กุมภาพันธ โ5ๆแ  

โ.ๆ องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌรับอนขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ขຌาราชการประภทอืไน ละพนักงานสวนทຌองถิไนอืไนมาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง พืไอปฏิบัติราชการ
฿นตําหนงตาง โ  ตามผนอัตรากําลัง ใ ป ฿นชวงระหวางปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ ูโ5ๆเ จํานวน  แ้  คน  

จากหลักการละหตุผลดังกลาวขຌางตຌน ฝຆายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการพัฒนาบุคลากร฿นองคกร เดຌลใงหในถึงความสําคัญของการพัฒนาขຌาราชการทีไ
บรรจุตงตัๅง฿หม ละขຌาราชการทีไรับอน จึงเดຌจัดทําครงการปฐมนิทศขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ขึๅน  
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  3.วัตถุประสงค 
  ใ.แ. พืไอ฿หຌขຌาราชการบรรจุตงตัๅง฿หม ละขຌาราชการทีไรับอน เดຌมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ
ระบียบกฎหมาย ครงสรຌาง บทบาทอํานาจหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองกับการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจงัหวัด
ลําปาง ตลอดจนนยบายของผูຌบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง   
  ใ.โ. พืไอสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติราชการ฿หຌกขຌาราชการบรรจุตงตัๅง฿หม ละ
ขຌาราชการทีไรับอน ตามผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทຌองถิไนตຌนบบดຌานการปງองกันการทุจริต 

ใ.ใ พืไอ฿หຌขຌาราชการบรรจุตงตัๅง฿หม ละขຌาราชการทีไรับอน มีความรูຌกีไยวกับวินัยของ
ขຌาราชการ สิทธิประยชนละสวัสดิการตาง โ  

ใ.ไ พืไอสงสริมการทํางานปนทีม พัฒนาครือขาย฿นการทํางาน มีการลกปลีไยนความคิดหใน
ซึไงกันละกัน ละรียนรูຌพระราชกรณียกิจตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมดใจพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยดช 
สามารถนํามาปรับ฿ชຌ฿นการทํางาน฿หຌกิดประยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประชาชนละประทศชาติ 

  4. กลุมปาหมาย   
  ผูຌขຌารับการอบรม จํานวน 5เ คน ประกอบดຌวย 

แ. ขຌาราชการทีไบรรจุตงตัๅง฿หม ละขຌาราชการทีไรับอน  จํานวน ใ5 คน 
โ. ประธาน฿นพิธี คณะผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย จํานวน แ5 คน  
    ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไจัดฝຄกอบรม ละวิทยากร 

  5. วิธีดํานินการ 
  5.แ ประชุมคณะทํางานพืไอวางผนกําหนดนวทางการจัดฝຄกอบรม 

5.โ บันทึกสนอขอความหในชอบละขออนุมั ตินายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง                
พืไอดํานินการตามครงการปฐมนิทศขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. โ5ๆแ 

5.ใ  ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการครงการฝຄกอบรมฯ 
5.ไ  ประชุมคณะทํางานพืไอวางผนดํานินงานตามครงการฝຄกอบรมฯ 
5.5  จัดทําหนังสือจຌงสวนราชการตาง โ ละหนังสือชิญวิทยากรบรรยาย  

  5.ๆ  จัดการฝຄกอบรมทางวิชาการดยการบรรยาย ละกิจกรมกลุมสัมพันธ ดังนีๅ 
   วันทีไ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. โ5ๆแ  
   ู การบรรยาย รืไอง การรียนรูຌตามรอยพระยุคลบาท พืไอปนขຌาราชการทีไดี  

ู กิจกรรมกลุมสัมพันธ  
   แ. การคิดชิงบวก 
   โ. การสรຌางทีมงานพืไอการพัฒนาองคกร 
   ใ. การสืไอสารพืไอพิไมประสิทธิภาพการทํางาน    
วันทีไ ๆ กุมภาพันธ พ.ศ.โ5ๆแ 
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ู การบรรยาย รืไอง ระบียบกฎหมาย ครงสรຌาง บทบาทอํานาจหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองกับ
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง วินัยของขຌาราชการ สิทธิประยชนละสวัสดิการตาง โ  

ู การบรรยาย รืไอง การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ 
  5.็ ติดตามละสรุปประมินผลการดํานินงานตามครงการฝຄกอบรมฯ 

  6.ระยะวลาดํานินการ 
     ระหวางวันทีไ 5 – ๆ กุมภาพันธ พ.ศ.โ5ๆแ 

  7.งบประมาณ 
฿ชຌงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                      

พ.ศ.โ5ๆแ  หมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ ประภทรายจายกีไยวนืไองกับการปฏิบัติราชการทีไเมขຌาลักษณะ
รายจายหมวดอืไนโ  ขຌอ 5 หนຌา แโ5 คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม สัมมนาผูຌปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง ขออนุมัติดํานินการ฿นวงงินจํานวน  ็ุ้เเเ.ู  บาท ตามรายละอียดประมาณการคา฿ชຌจายนบทຌาย 

  8.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ฝຆายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด      

  9.สถานท่ีดํานินการ 
  หຌองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

 แเ.ผลท่ีคาดวาจะไดຌรับ 
  แเ.แ ขຌาราชการบรรจุตงตัๅง฿หม ละขຌาราชการทีไรับอน มีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับระบียบ
กฎหมาย ครงสรຌาง บทบาทอํานาจหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองกับการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
ตลอดจนนยบายของผูຌบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง   
  แเ.โ. ขຌาราชการบรรจุตงตัๅง฿หม ละขຌาราชการทีไรับอน มีคุณธรรมจริยธรรม฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการ ตามผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทຌองถิไนตຌนบบดຌานการปງองกันการทุจริต 

แเ.ใ ขຌาราชการบรรจุตงตัๅง฿หม ละขຌาราชการทีไรับอน มีความรูຌกีไยวกับวินัยของขຌาราชการ 
สิทธิประยชนละสวัสดิการตาง โ  

แเ.ไ ขຌาราชการบรรจุตงตัๅง฿หม ละขຌาราชการทีไรับอน มีการทํางานปนทีม พัฒนาครือขาย
฿นการทํางาน มีการลกปลีไยนความคิดหในซึไงกันละกัน ละรียนรูຌพระราชกรณียกิจตามรอยพระยุคลบาทของ
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช สามารถนํามาปรับ฿ชຌ฿นการทํางาน  ฿หຌกิดประยชนตอองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง ประชาชนละประทศชาติ 
 
ะ
ะ



็ 
 
ครืองมอืทใชในก ร กบรวบรวมขอมูละะะะะะะะะะะะะะะ

 บบสอบถ มคว มพงพอ จของผ ข รบก รพฒน ะะ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก ร
บรห รสวนจงหวดะะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะะะปร กอบดวยะตอนทะใะขอมลพนฐ นทว ปของผ
ข รบก รพฒน ะ ล ตอนทะไะคว มคด หนตอก รจด ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวน
จงหวดะะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ ล ตอนทะ3ะคํ ถ มปล ย ปดขอ สนอ น อน ะ
ะ
กณฑก รปร มนผลก รพฒน ะ

ะ ะะะะ ปนขอคํ ถ มทตอบต มร ดบคว มคด หนต มะะะะนํ ม ว คร หค ฉลยร ยขอ ล กํ หนด
กณฑก ร ปลผลค ฉลยะดงนะะ
ะะ ค ฉลยตง ตะะๆเ็โะะขน ปะะ หม ยคว มว ะ หนว หม สมะแะ หนดวยม กทสดะ
ะ ะะค ฉลยตง ตะะ3เ็โะ–ะๆเๆ9ะ หม ยคว มว ะ หนว หม สมะแะ หนดวยม กะ
ะ ะะค ฉลยตง ตะะไเ็โะ–ะ3เๆ9ะ หม ยคว มว ะ หนว หม สมะแะ หนดวยป นกล งะ
ะ ค ฉลยตง ตะะใเ็โะ–ะไเๆ9ะ หม ยคว มว ะ หนว หม สมะแะ หนดวยนอยะ ะ ะะ

ค ฉลยตํ กว ะใเ็โะหม ยคว มว ะ หนว หม สมะแะ หนดวยนอยทสดะ
ะ
ผลก รดํ นนก รพฒน กลม ป หม ยะ
ะ ใเะขอมลทว ปของผ ข รบก รพฒน ะ
ะ ะะะะะะ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเ
ไ็่ใะะมจํ นวนผ ข รบก รพฒน จํ นวนะ3็ะคนะมผ ข รบก รพฒน สง บบปร มนคว มพงพอ จตอ
ก ร ข รบก รพฒน จํ นวนทงสนะ3็ะคนะคด ปนรอยล ะใโโะะของผ ข รบก รพฒน ะ ดยม
ร ยล อยดดงนะ
ะ

ะ ต ร งทะใะจํ นวน ล รอยล ขอมลทว ปของผ ข รบก รพฒน ะะ

ทะ ร ยล อยดะ

ขอมลผ ข รบก ร
พฒน ะ

จํ นวน
ึคน)ะ

รอยล ะ

ะ ะ ะ ะ
ใเะ พศะ 3็ะ ใโโเโโะ
ะ ช ยะ ใ้ะ ๆ8เ็้ะ

หญงะ ใ8ะ ็ใเๆ3ะ



่ะ
 

ทะ ร ยล อยดะ

ขอมลผ ข รบก ร
พฒน ะ

จํ นวน
ึคน)ะ

รอยล ะ

ะ ะ ะ ะ
ไเะ อ ยะ 3็ะ ใโโเโโะ
ะ -ะะะไโะ-ะ3โะปะ ใ็ะ ๆไเ8็ะ

-ะะะ3ใะ–ะๆโะปะ ใ้ะ ๆ8เ็้ะ
-ะะะๆใะ–ะ็โะปะ 3ะ 8เ็8ะ
-ะะะ็ใะ–ะ่โะปะ โะ โะ
-ะะะม กกว ะ่โะปะ โะ โะ

3เะ วฒก รศกษ ะ 3็ะ ใโโเโโะ
ะ -ะมธยมศกษ ตอนตนะ โะ โะ

-ะมธยมศกษ ตอนปล ยะ โะ โะ
-ะปวชเะ โะ โะ
-ะปวสเะ ็ะ ใๆเไ8ะ
-ะปรญญ ตระ ไ็ะ ้ใเๆไะ
-ะปรญญ ทะ ๆะ ใใเๆไะ

ะ -ะปรญญ อกะ ใะ ไเ88ะ
ะ จ กต ร งทะใะขอมลทว ปของผ ข รบก รพฒน ะ ดยสวน หญ ปน พศหญงะจํ นวนะะ
ใ8ะคนะคด ปนรอยล ะ็ใเๆ3ะผ ข รบก รพฒน สวน หญมอ ยอยร หว งะไโ-3โะจํ นวนะใ็ะคนะคด
ป น ร อ ย ล ะ ๆ ไ เ 8 ็ ะ ม ว ฒ ก ร ศ ก ษ ร ด บ ป ร ญ ญ ต ร ะ จํ น ว น ะ ไ ็ ะ ค นะะ
คด ปนรอยล ะ้ใเๆไะะ
ะ

ทะ ร ยล อยดะ
ค ท ดจ กก รปร มนผละ

รอยล ท ดะ ตมะ
รอยล ะ

ปละ

ใเะ ด นวทย กระ 88เ็7ะ ใโโะ ม กะ
ไะ ด นกร บวนก ระ 87เ7ใะ ใโโะ ม กะ
3ะ ด นคว มสํ รจแก รบรรลวตถปร สงคะ 88เ38ะ ใโโะ ม กะ
ๆะ ด นก ร หบรก ระ ล สงอํ นวยคว มส ดวกะ 88เใ4ะ ใโโะ ม กะ

รวมะ 88เไะ ใโโะ ม กะ
ะ



้ะ
 

ต ร งทะไะด นวทย กร ดย สดงค ฉลย ล สวน บยง บนม ตรฐ นคว มคด หนของผ ข รบ
ก รพฒน ทมตอ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเ
ไ็่ใะ

ะ

ทะ ร ยล อยดะ
ค ท ดจ กก รปร มนผละ

รอยล
ท ดะ

ตมะ
รอยล ะ

meanะ ค ะsdะ ปละ

ด นวทย กระ
ใเะ คว มชด จน นก รบรรย ยะคว มรอบร น

นอห วช ะ 89เ7ใะ ใโโะ 4เ49ะ โเ็่ะ ม กะ

ไะ คว มส ม รถ นก รนํ สนอ นอห ล หวขอ
วช ปนทน สน จะ 89เใ4ะ ใโโะ 4เ4่ะ โเ่ใะ ม กะ

3ะ คว มส ม รถ นก รถ ยทอดคว มร หผ ข
อบรม ข จะ 9โเไ8ะ ใโโะ 4เ็ใะ โเ็่ะ

ม ก
ทสดะ

ๆะ ก รจดลํ ดบคว มสํ คญของ นอห วช ะ
สมพนธ ล ตอ นองกนะ 8็เใ4ะ ใโโะ 4เไ่ะ โเ74ะ ม กะ

รวมะ 88เ็7ะ ใโโะ ม กะ
ะ

จากตารางท่ี 2 ขຌารับการพัฒนามีความคิดหในดຌานคว มส ม รถ นก รถ ยทอดคว มร หผ ข
อบรม ข จ คาฉลีไยสูงสุด ทากับ 4.5แ  ิSD. = เ.56ี อยูในระดับมากทีไสุด รองลงมา คว มชด จน นก ร
บรรย ยะคว มรอบร น นอห วช  คาฉลีไยทากับ 4.49 ิSD. = เ.56ี อยูในระดับมาก ละคว มส ม รถ น
ก รนํ สนอ นอห ล หวขอวช ปนทน สน จ คาฉลีไยทากับ 4.46 ิSD. = เ.6แี อยูในระดับมาก  

 
 

ต ร งทะ3ะด นกร บวนก ร ดย สดงค ฉลย ล สวน บยง บนม ตรฐ นคว มคด หนของผ ข
รบก รพฒน ทมตอ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเ
ไ็่ใะ

ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ



8ะ
 

ทะ ร ยล อยดะ
ค ท ดจ กก รปร มนผละ

รอยล
ท ดะ

ตมะ
รอยล ะ meanะ ค ะsdะ ปละ

ด นกร บวนก ระ
็ะ กร บวนก รจดกจกรรมตรงต มวตถปร สงค

ของ ครงก ระ 89เ7ใะ ใโโะ 4เ49ะ โเ็โะ ม กะ

่ะ รป บบก รจดกจกรรมมคว มน สน จะ 88ะ ใโโะ 4เ4โะ โเ49ะ ม กะ
้ะ คว มร ล ทกษ ท ดจ กก รอบรมะ ปน

ปร ยชนตอตน องม กนอย พยง ดอบรม
ข จะ

89เใ4ะ ใโโะ 4เ4่ะ โเ็่ะ ม กะ

8ะ ร ย วล นก รอบรมมคว ม หม สมะ 84ะ ใโโะ 4เไโะ โเ7ใะ ม กะ
รวมะ 87เ7ใะ ใโโะ ม กะ

ะ
จ กต ร งทะ3ะกร บวนก รจดกจกรรมตรงต มวตถปร สงคของ ครงก ระมค ฉลย

สงสดะ ดยมค ฉลย ท กบะๆเๆ9ะึSDเะ=ะโเ็โืะอย นร ดบม กะะะรองลงม ะคว มร ล ทกษ ท ดจ ก
ก รอบรมะ ปนปร ยชนตอตน องม กนอย พยง ดอบรม ข จะค ฉลย ท กบะๆเๆ่ะึSDเะ=ะโเ็่ืะอย น
ร ดบม กะ ล รป บบก รจดกจกรรมมคว มน สน จะมค ฉลย ท กบะๆเๆโะึSDเ=โเๆ9ืะะอย นร ดบ
ม กะ

ต ร งทะ4ะด นคว มสํ รจแก รบรรลวตถปร สงค ดย สดงค ฉลย ล สวน บยง บนม ตรฐ น
คว มคด หนของผ ข รบก รพฒน ทมตอ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะ
ปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ

ทะ ร ยล อยดะ
ค ท ดจ กก รปร มนผละ

รอยล
ท ดะ

ตมะ
รอยล ะ meanะ ค ะsdะ ปละ

ด นคว มสํ รจแก รบรรลวตถปร สงคะ
9ะ ส ม รถสร งคว มรคว ม ข จ หกบ

ผ ข รวมอบรม ข จ นอห ดอย งถกตองะ 88เ็7ะ ใโโะ 4เ43ะ โเ่โะ ม กะ

ใโะ ส ม รถนํ คว มรท ดรบ ปพฒน ล ปรบ ช
นชวตปร จํ วน ดอย ง หม สมะ 9โเไ8ะ ใโโะ 4เ็ใะ โเ็โะ ม ก

ทสดะ
ใใะ ส ม รถนํ คว มระ ปถ ยทอด หกบผอน ด

อย งถกตองะ 8่เไ8ะ ใโโะ 4เ3ใะ โเ็3ะ ม กะ

รวมะ 88เ38ะ ใโโะ ม กะ



9ะ
 
ะ

จ กต ร งทะๆะ ข รบก รพฒน มคว มคด หนส ม รถนํ คว มรท ดรบ ปพฒน ล
ปรบ ช นชวตปร จํ วน ดอย ง หม สมะค ฉลย ท กบะๆเๆ3ะึSDเะ=ะโเ่โืะอย นร ดบม กะะรองลงม ะ
ส ม รถสร งคว มรคว ม ข จ หกบผ ข รวมอบรม ข จ นอห ดอย งถกตองะค ฉลย ท กบะๆเๆ3ะ
ึSDเะ =ะ โเ่โืะอย นร ดบม กะ ล ส ม รถนํ คว มระ ปถ ยทอด หกบผอน ดอย งถกตองะค ฉลย
ท กบะๆเ3ใะึSDเ=โเ็3ืะะอย นร ดบม กะ

ต ร งทะ็ะด นก ร หบรก ระ ล สงอํ นวยคว มส ดวก ดย สดงค ฉลย ล สวน บยง บน
ม ตรฐ นคว มคด หนของผ ข รบก รพฒน ทมตอ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวน
จงหวดะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ

ะ

ทะ ร ยล อยดะ
ค ท ดจ กก รปร มนผละ

รอยล
ท ดะ

ตมะ
รอยล ะ meanะ ค ะsdะ ปละ

ด นก ร หบรก ระ ล สงอํ นวยคว มส ดวกะ
ใไะ ก รด ล อ จ สะกร ตอรอรน ตม จ

หบรก ระ ล ก ร หคํ น นํ ะคํ ปรกษ ะ
ตอบขอซกถ มะ

89เใ4ะ ใโโะ 4เ4่ะ โเ็โะ ม กะ

ใ3ะ คว มชด จนของ นอห วช แ อกส ร แ
ปร กอบก รบรรย ยะ 87เ4ไะ ใโโะ 4เ37ะ โเ49ะ ม กะ

ใๆะ สถ นท นก รจดอบรมมคว ม หม สม
พยง ดะ 89เใ4ะ ใโโะ 4เ4่ะ โเ็โะ ม กะ

ใ็ะ ก รอํ นวยคว มส ดวก กผ ข รบก รอบรมะ 8่เ8็ะ ใโโะ 4เ34ะ โเ48ะ ม กะ
รวมะ 88เใ4ะ ใโโะ ม กะ

ะ
จ กต ร งทะ3ะ ข รบก รพฒน มคว มคด หนด นก รด ล อ จ สะกร ตอรอรน ตม จ

หบรก ระ ล ก ร หคํ น นํ ะคํ ปรกษ ะตอบขอซกถ มะค ฉลย ท กบะๆเๆ่ะึSDเะ=ะโเ็โืะอย น
ร ดบม กะะสถ นท นก รจดอบรมมคว ม หม สม พยง ดะค ฉลยสงะ ท กบะๆเๆ่ะึSDเะ=ะโเ็โืะอย น
ร ดบม กะรองลงม ะคว มชด จนของ นอห วช แ อกส รแปร กอบก รบรรย ยะค ฉลย ท กบะๆเ3้ะ
ึSDเะ=ะๆเๆ9ืะอย นร ดบม กะ ล ก รอํ นวยคว มส ดวก กผ ข รบก รอบรมะะมค ฉลย ท กบะๆเ3ๆะ
ึSDเ=โเๆ8ืะะอย นร ดบม กะ

ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ



ใโะ
 
ปญห ล ขอ สนอ น ะ
ะ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ
ะ ดยภ พรวมส ม รถดํ นนก ร ดบรรล ป หม ยของ ครงก ระผ ข รบก รพฒน หคว มรวมมอ นก ร
ทํ กจกรรม ปนอย งดทกหนวยก ร รยนระ ล ค รพกฎะกตก นก รทํ ง นรวมกน ปนอย งดะะะ
ดยมปญห ล ขอ สนอ น ะดงนะ
ะะะะ ต ร งทะ3ะคว ม มพงพอ จของผ ข รบก รพฒน ทมตอ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก ร
บรห รสวนจงหวดะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ

ทะ คว ม มพงพอ จะ จํ นวน
ผตอบะ

ใะ ร ย วล ท ช นก รอบรมควรมร ย วล ทม กกว นะ ใใะ
ะะะ
ต ร งทะ4ะขอ สนอ น ของผ ข รบก รพฒน ทมตอ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวน
จงหวดะปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ

ะ
ทะ ขอ สนอ น ะ จํ นวน

ผตอบะ
ใะ จด ครงก ร ดด หม สมม กะ ไะ
ไะ วทย กรถ ยทอด นอห ะ ม ครยดจน กน ปะ นอห ะปร สบก รณส ม รถนํ ม ช

นชวตปร จํ วน ดม กะ
ใะ

ะ
ะ

ะ
ะ



ใใะ
 

ะ
ะ

ภ คผนวกะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ

ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ



ใไะ
 

คํ นํ ะ
ะ

ะ ร ยง นผลก รดํ นนก ระ ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะ
ปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะะะฉบบนะจดทํ ขน พอสรปผลก รฝกอบรมพฒน ะ พอ หผ ข รบก ร
พฒน ะมคว มรคว ม ข จะหลกก รปฏบตง น ล รร บยบขอกฎหม ยต ง ะทํ ห กดทกษ ะทศนคตท
ดตอร บบร ชก ร พอ ห ปนข ร ชก รทดะ
ะ

ะ ร ยง นผลก รดํ นนก ร ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะ
ปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ ดดํ นนก ร สรจสนอย งมปร สทธภ พะทง นด นวธก รพฒน ะก ร
บรห รจดก ร ครงก ระ ล อนะ ะอกทงยง ดรบก รชนชม ล กํ ลง จจ กผ ข รบก รอบรมพฒน ะคณ
ผบรห ร ครงก รตองขอขอบพร คณะท นปลดองคก รบรห รสวนจงหวดึน ยทองดะจอมวงศืะรวมทง
บคล กรทกท นท หก รสนบสนน ครงก รจนปร สบคว มสํ รจ กนคว มค ดหม ยะ
ะ
ะ
ะ

ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะฝ ยบรห รง นบคคละสํ นกปลดองคก รบรห รสวนจงหวดะ
ะ ะ องคก รบรห รสวนจงหวดลํ ป งะ

ะ
ะ
ะ
ะ

ะ
ะ

ะ



ใ3ะ
 

ส รบญะะ
ะ

ะ หน ะ
ชอ ครงก ระ ใะ
หลกก ร ล หตผละ ใะ
วตถปร สงคะ 3ะ
กลม ป หม ยะ 3ะ
วธก รดํ นนก ระ 3ะ
ร ย วล ดํ นนก ระ ๆะ
งบปร ม ณดํ นนก ระ
หนวยง นผรบผดชอบะ

ๆะ
ๆะ

สถ นทดํ นนก ระ
ผลทค ด จ ดรบะ
ครองมอท ช นก ร กบรวบรวมขอมละ
กณฑก รปร มนผลก รพฒน ะ
ผลก รดํ นนก รพฒน กลม ป หม ยะ
สรปผลก รดํ นนก รพฒน กลม ป หม ยะ

-ะขอมลทว ปของผ ข รบก รพฒน ะ
-ะผลก รศกษ ร ดบคว มรคว ม ข จ ล ทกษ ะ
-ะผลก รปร มนคว มพงพอ จะ

ปญห ล ขอ สนอ น ะ

ๆะ
ๆะ
็ะ
็ะ
็ะ
็ะ
ะ
ะ
ะ

ใโะ
ะ ะ
ภ คผนวกะ ใไะ
ะ

ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ

ะ

 



ใๆะ
 
ะ

ะ
ะ

ะะ
ะ

ร ยง นะ
ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะะ

ปร จํ ปงบปร ม ณะะพเศเไ็่ใะ

ะ

ะ

ะ

ะ
ร หว งวนทะะ็-่ะะกมภ พนธะะไ็่ใะ
ณะองคก รบรห รสวนจงหวดลํ ป งะ

ะ
ะ

ฝ ยบรห รง นบคคละสํ นกปลดองคก รบรห รสวนจงหวดะ
องคก รบรห รสวนจงหวดลํ ป งะ
ะะะะะะะะไไะะกมภ พนธะะไ็่ใะ

ะ
ะ

 



ใ็ะ
 

ภ พกจกรรมะะ
ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะะะ

ปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ

ะ



ใ่ะ
 

ภ พกจกรรมะะ
ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะะะ

ปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ



ใ้ะ
 

ภ พกจกรรมะะ
ครงก รปฐมน ทศข ร ชก รองคก รบรห รสวนจงหวดะะะ

ปร จํ ปงบปร ม ณะพเศเไ็่ใะ



1 
 

บทที่ แ 
ครงการฝຄกอบรมการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละ
พนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿นการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.โ56แ 

 
แ. ชืไอครงการ โครงการฝกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ 
ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ   
พ.ศ.โ5ๆแ 
โ. หลักการละหตุผล 

โ.แ พระราชกฤษฎีวาดຌวยหลักกณฑละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. โ5ไๆ 
หมวด โ การบริหารราชการพืไอ฿หຌกิดประยชนสุขของประชาชน ิโี การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตຌอง
ปนเปดยซืไอสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบเดຌ ละมุง฿หຌกิดประยชนสุขกประชาชนทัๅง฿นระดับประทศละ
ทຌองถิไน 

โ.โ ยุทธศาสตรชาติวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพ.ศ.โ5ๆเู
โ5ๆไี มุงสูประทศทีไมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมปนสังคมมิติ฿หมทีไประชาชนเมพิกฉยตอการทุจริต
ทุกรูปบบ ดยเดຌรับความรวมมือจากฝຆายการมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน฿นการพิทักษรักษา
ผลประยชนของชาติละประชาชน พืไอ฿หຌประทศเทยมีศักด่ิศรีละกียรติภูมิ฿นดຌานความปรง฿สทัดทียม
นานอารยประทศ ดยก้าหนดวิสัยทัศนวา ประทศเทย฿สสะอาด เทยทัๅงชาติตຌานทุจริต 

โ.ใ ค้าสัไงคณะรักษาความสงบหงชาติทีไ ๆ้/โ55็ รืไอง มาตรการปງองกันละกຌเข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขຌอ แ ฿หຌทุกสวนราชการละหนวยงานของรัฐ ก้าหนดมาตรการหรือ    นว
ทางการปງองกันละกຌเขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ฿นสวนราชการละหนวยงานของรัฐ ดยมุงนຌนการ
สรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารงาน ละสงสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นการตรวจสอบ ฝງาระวัง พืไอ
สกัดกัๅนมิ฿หຌกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเดຌ  

โ.ไ ตามผนพัฒนาบุคลากร ใ ป  ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆใี ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง ละยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เดຌก้าหนดนวทาง฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง ตຌองเดຌรับการพัฒนาพืไอปรับปลีไยนกระบวนทัศน สรຌางทักษะ ละพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดล้าปาง฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม ละทัศนคติ฿นการท้างานทีไดี มีการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดล้าปาง฿หຌปนองคกรหงการรียนรูຌ มีการพัฒนาระบบงานทีไมุงผลสัมฤทธ่ิ ปรง฿ส ละปนธรรม มีการ
สนับสนุนการด้านินงานตามมาตรการปງองกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ละมีการปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักของหนวยงาน฿นสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดล้าปาง ดยมีปງาประสงคพืไอพัฒนาละพิไมพูนความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะขຌาราชการทุกระดับ฿หຌ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพกิดผลสัมฤทธ่ิคุຌมคา ปนทีไชืไอถือศรัทธาของประชาชน 
  โ.5 ตามผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต ไ ป ิพ.ศ.โ5ๆแ – โ5ๆไี องคการบริหารสวน
จังหวัดล้าปาง เดຌก้าหนดครงการ/กิจกรรม ตามมิติทีไ แ การสรຌางสังคมทีไเมทนตอการทุจริต การสรຌางจิตส้านึก
ละความตระหนักกบุคลากรทัๅงขຌาราชการการมืองฝຆายบริหาร ขຌาราชการการมือง ฝຆายสภาทຌองถิไน ละ
ฝຆายประจ้าขององคกรปกครองสวนทຌองถิไน ดยก้าหนดจัดท้าครงการฝຄกอบรมการสริมสรຌางคุณธรรม 
จริยธรรม ฿นการปฏิบัติราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง  
 
 



โ 
 

  จากหลักการละหตุผลดังกลาวขຌางตຌน ฝຆายบริหารงานบุคคล ส้านักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการพัฒนาบุคลากร฿นองคกร เดຌลใงหในถึงความส้าคัญของการน้าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿นองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง พืไอปนการกระตุຌน฿หຌบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง มีจิตส้านึกละคานิยมทีไดี฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นการปງองกันการ
ทุจริต จึงเดຌจัดท้าครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ราชการของ
ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต ประจ้าป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ ขึๅน    

3.วัตถุประสงค 
  ใ.แ. พืไอสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿หຌกขຌาราชการ ลูกจຌาง 
ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต ไ ป   
ิ พ.ศ.โ5ๆแ – โ5ๆไี   
  ใ.โ. พืไอ฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง เดຌรับ
ความรูຌ฿นรืไองหลักคุณธรรม จริยธรรม ฿นการด้านินชีวิตละ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ   

ใ.ใ พืไอ฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางปฏิบัติ
หนຌาทีไ ร าชการตามกรอบ ยุทธศาสตรว าดຌ วยการปງ องกันละปราบปรามการทุจริ ต ระยะทีไ  ใ  
ิพ.ศ.โ5ๆเ ูโ5ๆไี   

ใ.ไ พืไอ฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางปฏิบัติ
ราชการตามคานิยมหลัก แโ ประการ สนับสนุนนยบายของรัฐบาลละสนับสนุนนยบายจังหวัดล้าปาง 

 ใ.5 พืไอปนการสรຌางความชืไอถือ ศรัทธา ละภาพพจนทีไดีของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละ
พนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง฿นสายตาประชาชน 
ไ. กลุมปาหมาย 
 

 ปาหมายชิงปริมาณ 
  ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง   จ้านวน ่เ คน 
 ปาหมายชิงคุณภาพ 

ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง เดຌรับความรูຌ฿นรืไอง
หลักคุณธรรม จริยธรรม ฿นการด้านินชีวิตละ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ 

5. ระยะวลาละสถานทีไดํานินการ 
     วันทีไ  โแ  กันยายน  พ.ศ.โ5ๆแ ณ วัดบรรพตสถิต อ้าภอมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 
6. งบประมาณดํานินงาน  
  ฿ชຌงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าป                      
พ.ศ.โ5ๆแ  หมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ ประภทรายจายกีไยวนืไองกับการปฏิบัติราชการทีไเมขຌา
ลักษณะรายจายหมวดอืไนโ  ขຌอ 5 หนຌา แโ5 คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม สัมมนาผูຌปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดล้าปาง ขออนุมัติด้านินการ฿นวงงินจ้านวน  ใใุเเเ.ู  บาท ตามรายละอียดประมาณ
การคา฿ชຌจายนบทຌาย 

 



ใ 
 

7. วิธีดํานินการ 
็.แ ประชุมคณะท้างานพืไอวางผนก้าหนดนวทางการจัดฝຄกอบรม 
็.โ บันทึกสนอขอความหในชอบละขออนุมัตินายกองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางพืไอ

ด้านินการตามครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ 
ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 
โ5ๆแ 

็.ใ  ตงตัๅงคณะกรรมการด้านินการครงการฝຄกอบรมฯ 
็.ไ  ประชุมคณะท้างานพืไอวางผนด้านินงานตามครงการฝຄกอบรมฯ 
็.5  จัดท้าหนังสือชิญวิทยากรบรรยาย  
็.ๆ  จัดท้าหนังสือจຌงกลุมปງาหมายขຌารวมครงการฝຄกอบรม                            
็.็  จัดการฝຄกอบรมทางวิชาการดยการบรรยาย ดังนีๅ 
       ู การบรรยาย รืไอง การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ 
       ู การบงกลุม รืไอง การด้านินชีวิตตามหลักธรรมะ พืไอพัฒนาตนองละองคกร 
       ู การฝຄกปฏิบัติ ินัไงสมาธิี 
็.่ ติดตามละสรุปประมินผลการด้านินงานตามครงการฝຄกอบรมฯ 

่. ผูຌรับผิดชอบครงการ 
  ฝຆายบริหารงานบุคคล  ส้านักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
้. ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ  

้.แ. ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง เดຌรับความรูຌ
฿นรืไองหลักคุณธรรม จริยธรรม ฿นการด้านินชีวิตละ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ  

้.โ. ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ ละปนเปตามผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต ไ ป ิพ.ศ.โ5ๆแู
โ5ๆไี 

้.ใ ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการตามกรอบยุทธศาสตรวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพ.ศ.โ5ๆเ ูโ5ๆไี   

้.ไ กิดความชืไอถือ ความศรัทธา ละภาพพจนทีไดีของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง
องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง฿นสายตาประชาชน 

้.5 ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการตามคานิยมหลัก แโ ประการ สนับสนุนนยบายของรัฐบาล ละสนับสนุนนยบายจังหวัดล้าปาง    
 
 
 

 
 
 
 
 



ไ 
 

บทที่ โ 
การดํานนิครงการ 

 

  หลังจากทีไเดຌรับอนุมัติ฿หຌด้านินครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติ
หนຌาทีไราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ  
ํ. ประชาสัมพันธการฝຄกอบรม  
  ู   ประชาสัมพันธผานสียงตามสายฝຆายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง  
  ู   หนังสือจຌงวียน฿หຌทุกสวนราชการ 
  ู   ฿หຌทุกสวนราชการสงบบตอบรับผูຌขຌารวมครงการ 

โ. ประสานงานการฝຄกอบรม 
  โ.แ ประสานงานกับพระมหานภดล สุวณณมธี ซึไงปนผูຌทีไมีความรูຌ ความช้านาญ                                 

มีประสบการณ฿นการปนวิทยากร การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปງองกันการทุจริต หลักธรรม฿น
การท้างานรวมกันภาย฿นองคกร บรรยาย ละฝຄกปฏิบัติธรรม การจริญสติินัไงสมาธิี  

 
ใ. การดินทางเปขຌารับการฝຄกอบรม 
  ดินทางเปขຌารับการฝຄกอบรมดยรถสวนตัว วลา เ่.เเ น. ถึงสถานทีไฝຄกอบรม  
ณ วัดบรรพตสถิต อ้าภอมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง วลา เ่.ใเ น. พรຌอมลงทะบียน  ขຌารับการฝຄกอบรมฯ   

ไ. วิธีการฝຄกอบรม 
ไ.แ  ภาคชຌา วลา เ้.เเ – แโ.เเ น. จ้านวน ใ ชัไวมง ฟงบรรยายรืไองการสริมสรຌาง

คุณธรรม จริยธรรม ฿นการปງองกันการทุจริต฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง ละ บรรยายรืไอง ชีวิตบิกบานการงานสุข฿จ  

ไ.โ  ภาคบาย วลา แใ.เเ – แๆ.เเ น. จ้านวน ใ ชัไวมง บรรยายรืไองหลักธรรม฿นการ
ท้างานรวนกันภาย฿นองคกร พรຌอมทัๅงปฏิบัติ การจริญสติินัไงสมาธิี 

5. ปญหา/อุปสรรค฿นการดํานินงาน 
  ู  สถานทีไฝຄกอบรมเมคอยถายทท้า฿หຌหาย฿จเมคอยสะดวก    

6. วิธีการกຌปญหา 
            ู ควรจัดสถานทีไมีอากาศถายทมากกวานีๅ 
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สรุปคา฿ชຌจายทีไ฿ชຌ฿นการดํานินครงการ 
              ครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ 
ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ  พ.ศ.
โ5ๆแ  เดຌขออนุมัติด้านินการ฿นวงงิน จ้านวน 55ุ์เ์ บาท ิหຌาหมืไนหຌาพันบาทถຌวนี ฿ชຌจายจริง ไ5ุเ่5 
บาท ิสีไหมืไนหຌาพันปดสิบหຌาบาทถຌวนี ดยมีคา฿ชຌจายจริง ดังนีๅ  
รายละอียดสดงคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม 
  ๏.ํ คาสมนาคุณวิทยากร ๆ ชัไวมงโ ละ แุโเเ.ู บาท ปนงิน ็ุโเเ.ู บาท 

๏.๎ คาอาหารมืๅอกลางวัน ประภท ข ดังนีๅ 
 ู วันทีไ โแ กันยาย โ5ๆแ ส้าหรับขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการ

บรหิารสวนจังหวัดล้าปาง วิทยากร จຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายปฏิบัติหนຌาทีไจัดฝຄกอบรม ละผูຌสังกตการณ 
จ้านวน ่เ คนโ ละ แ่เ.ูบาท จ้านวน แ มืๅอ ิ่เแ่เแี  ปนงิน แไุไเเ.ู บาท 
  ๏.๏ คาอาหารวางละครืไองดืไม ประภท ข ดังนีๅ 
   ู วันทีไ โแ กันยายน โ5ๆแ ส้าหรับขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการ
บรหิารสวนจังหวัดล้าปาง วิทยากร จຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไจัดฝຄกอบรม ละผูຌสงักตการณ 
จ้านวน ่เ คนโ ละ ใ5.ูบาท ตอมืๅอ จ้านวน โ มืๅอ ิ่เใ5โี  ปนงิน   5ุๆเเ.ู บาท 
  ใ.ไ คาชาสถานทีไอบรม     ปนงิน   ไุเเเ.ู บาท 
  ใ.5 คาปງายเวนิล ขนาด ใไ มตร   ปนงิน   แุไไเ.ู บาท 

ปนงิน  ใใุเเเ.ู บาท 
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บทที่ ใ 

การประมินผลครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ 
ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿นการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.โ56แ 

ํ. วิธีการศึกษา   
  ฿ชຌบบสอบถามปนครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล 
๎. กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูล 
  ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้าละพนักงานจຌาง ผูຌขຌารวมครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
 ฿นการปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ฿นวันทีไ โแ กันยายน โ5ๆแ จ้านวน ่์ คน               
ณ วัดบรรพตสถิต อ้าภอมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง  

๏. ครืไองมือทีไ฿ชຌกใบรวบรวมขຌอมูล 
  บบสอบถามความพึงพอ฿จของผูຌขຌารับการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿น
การปງองกนัการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ประกอบดຌวย  
                     ตอนทีไ แ ขຌอมูลพืๅนฐานของผูຌตอบบบสอบถาม 
                     ตอนทีไ โ ความคิดหในตอการจัดครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการ
ปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการ
ทุจริต ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 
  ตอนทีไ ใ ค้าถามปลายปຂดขຌอสนอนะอืไน 

ไ. กณฑการประมิน 
  ปนขຌอค้าถามทีไตอบระดับความคิดหในตาม น้ามาวิคราะหคาฉลีไย รຌอยละรายขຌอละ
ก้าหนดกณฑการปลผลคาฉลีไย ดังนีๅ 
  คาฉลีไยตัๅงต ไ.5เ ขึๅนเป   หมายความวา  หในวาหมาะสม / หในดຌวยมากทีไสุด 
  คาฉลีไยตัๅงต ใ.5เ – ไ.ไ้  หมายความวา  หในวาหมาะสม / หในดຌวยมาก 
  คาฉลีไยตัๅงต โ.5เ – ใ.ไ้ หมายความวา   หในวาหมาะสม / หในดຌวยปานกลาง
  คาฉลีไยตัๅงต แ.5เ – โ.ไ้ หมายความวา หในวาหมาะสม / หในดຌวยนຌอยทีไสุด
    
 
 
 
 
 
 
 



็ 
 

 
ตอนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา 
       ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า         
ละพนักงานจຌาง  องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ.  โ5ๆแ  มีจ้านวนผูຌขຌารับการพัฒนาจ้านวน ่เ คน มีผูຌขຌารับการพัฒนาสงบบประมินความพึงพอ฿จ
ตอการขຌารับการพัฒนาจ้านวนทัๅงสิๅน ่เ คน คิดปนรຌอยละ แเเ ของผูຌขຌารับการพัฒนา ดยมีรายละอียด
ดังนีๅ 
 ตารางทีไ แ จ้านวนละรຌอยละขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการอบรม  

ทีไ รายละอียด 
ขຌอมูลผูຌขຌารับการอบรม 
จํานวน
ิคนี 

รຌอยละ 

แ. ประภท ่เ แเเ.เเ 
 ขຌาราชการ ็เ ่็.5 
 ลูกจຌาง แ แ.โ5 
 พนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ้ แแ.โ5 

โ. พศ ่เ แเเ.เเ 
 ชาย ใโ ไเ 

หญิง ไ่ ๆเ 
  
 จากตารางทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการอบรม ดยสวน฿หญปนขຌาราชการ จ้านวน ็เ คน 
คิดปนรຌอยละ ่็.5 ผูຌขຌารับการอบรมสวน฿หญปนพศหญิง จ้านวน  ไ่ คน คิดปนรຌอยละ ๆเ  
 
ตอนทีไ โ ความคิดหในของผูຌขຌารับการพัฒนา 

         ตารางทีไ โ บบสอบถามสดงความคิดหใน฿นการจัดครงการดยสดงรຌอยละ คาฉลีไยละ
สวนบีไยงบนมาตรฐานความคิดหในของผูຌขຌารับการพัฒนาทีไมีตอครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿น
การปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ  พ.ศ.โ5ๆแ 

 
 

ขຌอคําถาม รຌอยละ Mean คา sd ปล 
แ. นืๅอหาการฝຄกอบรมมีประยชนสามารถน้าเป฿ชຌปฏิบัติ
หนຌาทีไราชการพียง฿ด 

้่ ไ.้เ เ.ใเ มากทีไสุด 

โ. ระยะวลา฿นการฝຄกอบรมมีความหมาะสมพียง฿ด ้ไ ไ.็เ เ.ไๆ มากทีไสุด 
ใ. สืไอประกอบการฝຄกอบรมมีความหมาะสมพียง฿ด ้5 ไ.็5 เ.ไไ มากทีไสุด 

ไ. รูปบบละทคนิคการน้าสนอของวิทยากรมีความ
หมาะสมพียง฿ด 

้็ ไ.่5 เ.ใ5 มากทีไสุด 



่ 
 

ขอคําถาม รຌอยละ Mean คา sd ปล 
5. สถานทีไฝຄกอบรมมีความหมาะสม สะอาด ปนระบียบ มี
ความหมาะสมพียง฿ด 

้็ ไ.่5 เ.ใ5 มากทีไสุด 

ๆ. อาหาร – ครืไองดืไม มีความหมาะสมพียง฿ด ้โ ไ.ๆเ เ.ไ้ มากทีไสุด 
รวม ้5.5 ไ.็6 เ.ใ้ มากทีไสุด 

 
           จากตารางทีไ โ ขຌารับการอบรมดยสดงความคิดหใน฿นการจัดครงการคาฉลีไยทากับ 

ไ.็ๆ ิSD. ํ เ.ใ้ี อยู฿นระดับมากทีไสุดมืไอพิจารณาปนรายขຌอ พบวา ดຌานนืๅอหาการฝຄกอบรมมีประยชน
สามารถน้าเป฿ชຌปฏิบัติหนຌาทีไราชการพียง฿ดคาฉลีไยสูงสุด ทากับ ไ.้เ  ิSD. ํ เ.ใเี อยู฿นระดับมากทีไสุด 
รองลงมา รูปบบละทคนิคการน้าสนอของวิทยากรมีความหมาะสมพียง฿ด ละ สถานทีไฝຄกอบรมมีความ
หมาะสม สะอาด ปนระบียบ มีความหมาะสมพียง฿ด คาฉลีไยทากับ ไ.่5 ิSD. ํ เ.ใ5ี อยู฿นระดับมาก
ทีไสุด สืไอประกอบการฝຄกอบรมมีความหมาะสมพียง฿ด คาฉลีไยทากับ ไ.็5 ิSD. ํ เ.ไไี อยู฿นระดับมาก
ทีไสุด  

ตอนทีไ ใ ปญหาละขຌอสนอนะ 
             ครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ 
ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ   
พ.ศ.โ5ๆแ ดยภาพรวมสามารถด้านินการเดຌบรรลุปງาหมายของครงการ ผูຌขຌารับการอบรม฿หຌความรวมมอื฿น
การท้ากิจกรรมปนอยางดีทุกหนวยการรียนรูຌปนอยางดีดยมีปญหาละขຌอสนอนะ ดังนีๅ 
    ตารางทีไ ใ ความเมพึงพอ฿จของครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต  ประจ้าป
งบประมาณ  พ.ศ.โ5ๆแ 
 

ทีไ ความเมพึงพอ฿จ จํานวน
ผูຌตอบ 

แ ระยะวลา฿นการฝຄกอบรมควรจัด฿หຌมีการปฏิบัติธรรมอยางจริงจงัละวลา฿นการจัด 
นຌอยเป 

โ 

  
ตารางทีไ ไ ขຌอสนอนะของผูຌ ขຌารับการพัฒนาทีไมีตอครงการฝຄกอบรมการสรຌางสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿น
การปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ  พ.ศ.โ5ๆแ 

 

ทีไ ขຌอสนอนะ จํานวน
ผูຌตอบ 

แ ควรจัด฿หຌมกีารอบรมทุก ๆ ดือน แ 
 
 
 



้ 
 

 
 

สารบัญ 
 

                 หนຌา 
บททีไ แ                 
ครงการฝຄกอบรมการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ  แ 
ของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง  
฿นการปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ   พ.ศ.โ5ๆแ 
 ู หลักการละหตุผล         แ 
 ู วัตถุประสงค          โ 
 ู กลุมปງาหมาย          โ 
 ู ระยะวลาละสถานทีได้านินการ       โ 
 ู งบประมาณด้านินงาน        โ 
 ู วิธีด้านินการ          ใ 
 ู ผูຌรับผิดชอบครงการ         ใ 
 ู ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ          ใ 
บททีไ โ                 
การด้านินครงการ          ไ 
     ู  การประชาสัมพันธการฝຄกอบรม       ไ 
     ู  การประสานการฝຄกอบรม        ไ 
     ู  การดินทางเปขຌารับการฝຄกอบรม       ไ 
     ู  วิธีการฝຄกอบรม          ไ 
     ู  ปญหาอุปสรรค฿นการด้านินงาน       ไ 
     ู  วิธีการกຌเขปญหา         ไ 
     ู  สรุปคา฿ชຌจาย฿นการด้านินครงการ                 5 
 
บททีไ ใ                                        
การประมินผลครงการ          ๆ  
     ู วิธีการศึกษา          ๆ 
     ู กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูล          ๆ 
     ู ครืไองมือทีไ฿ชຌกใบรวบรวมขຌอมูล       ๆ 
     ู กณฑการประมิน          ๆ 
     ู ตอนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา      ็ 
     ู ตอนทีไ โ ความคิดหในของผูຌขຌารับการพัฒนา      ็ 
     ู ตอนทีไ ใ ปญหาละขຌอสนอนะ       ่ 
                
ภาคผนวก  



แเ 
 

 
 

คํานํา 
 

 รายงานผลการด้านินการครงการฝຄกอบรมการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม฿นการปฏิบติัหนຌาทีไ
ราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ฉบับนีๅ จัดท้าขึๅนพืไอสรุปผลการด้านินงานตามครงการฯ ละปนเปตาม
ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรมละขຌารับการฝຄกอบรมของจຌาหนຌาทีไทຌองถิไน  
พ.ศ.โ55็ ขຌอ แแ ทีไก้าหนด฿หຌผูຌขຌารับการอบรมตຌองมีการประมินการฝຄกอบรม ละรายงานตอผูຌบริหาร
ทຌองถิไนทีไจัดการฝຄกอบรมภาย฿นหกสิบวันนับตวันสิๅนสุดการฝຄกอบรม ประกอบดຌวย ครงการฝຄกอบรมนีๅ 
ปนสวนหนึไงของตัวชีๅวัดผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง  

 จากการประมินผลการฝຄกอบรมครัๅงนีๅอยู฿นระดับดีมาก ตຌองขอบคุณผูຌบริหารทีไเดຌ฿หຌความส้าคัญ
฿นการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿หຌกับขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัด 
จนท้า฿หຌครงการฝຄกอบรมการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง 
ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ฿นการปງองกันการทุจริต ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 
ส้ารใจลุลวงดຌวยดี  หวังปนอยางยิไงวาความรูຌทีไเดຌรับจากการฝຄกอบรม฿นครัๅงนีๅ ผูຌขຌารับการอบรมจะน้าเป฿ชຌ฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไเดຌดียิไงขึๅน 
 
 
 

                                                ฝຆายบริหารงานบุคคล ส้านักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด 
     องคการบรหิารสวนจังหวัดล้าปาง 

                 กันยายน โ5ๆแ 

 



บททีไ แ 
ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจํา ละพนักงานจຌางองคการ

บริหารสวนจังหวัดลําปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.โ56แ 
 

แ. ชืไอครงการ ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌาง
องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประจ้าปงบประมาณ   พ.ศ.โ5ๆแ 
โ. หลักการละหตุผล 

โ.แ ตามผนพัฒนาบุคลากร ใ ป  ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆใี ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง เดຌก้าหนดนวทาง฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตຌองเดຌรับการพัฒนา             
พืไอปรับปลีไยนกระบวนทัศน สรຌางทักษะ ละพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง฿หຌมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคานิยม ละทัศนคติ฿นการท้างานทีไดี  มีการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง                
฿หຌปนองคกรหงการรียนรูຌ มีการพัฒนาระบบงานทีไมุงผลสัมฤทธ่ิ ปรง฿ส ละปนธรรมมีการสนับสนุน    
การด้านินงานตามมาตรการปງองกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ละมีการปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿หຌมีการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักของหนวยงาน฿นสังกัดองคการบริหาร               
สวนจังหวัดล้าปาง 
  โ.โ ตามผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต ไ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไี องคการบริหารสวน
จังหวัดล้าปาง เดຌก้าหนดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล้าดับทีไ ่ ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเวຌ นัๅน    

โ.ใ เทยลนด ไ.เ ปนวิสัยทัศนชิงนยบายการพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทยหรือ
มดลพัฒนาศรษฐกิจของรัฐบาล ภาย฿ตຌการน้าของพลอกประยุกต จันทรอชา นายกรัฐมนตรี ละหัวหนຌา
คณะรักษาความสงบหงชาติ ิคสช.ี ทีไขຌามาบริหารประทศบนวิสัยทัศนทีไวา มัไนคง มัไงคัไง   ละยัไงยืน                 
ดย฿ชຌนวทางสานพลังประชารัฐปนตัวขับคลืไอนควบคู เปกับหลัก ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง                
อันปนศาสตรของพระราชา  

องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ปนองคกรปกครองสวนทຌองถิไนทีไส้าคัญ฿นการพัฒนา
ระบอบประชาธิปเตย ละปนองคกรทีไมีความส้าคัญตอบຌานมือง฿นฐานะทีไปนกลเก฿นการดูล           
รับผิดชอบสภาพความปนอยูของประชาชน฿นพืๅนทีไ ทัๅงนีๅ พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตการ฿หຌบริการ฿นดຌานตาง โ             
การดูลกຌเขปญหาความ ดือดรຌอนของประชาชน฿นพืๅนทีไ  ตลอดจนรวมมือกับหนวยงานตาง โ                   
ของรัฐทีไ ป ฏิบั ติตามนยบายของรัฐบาล฿นการบ้าบั ดทุ กข บ้ า รุ งสุ ขของประชาชน ดຌ วยห ตุ นีๅ                 
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง นอกจากจะตຌองมีความรูຌความสามารถลຌวจะตຌอง             
ปนผูຌทีไมีคุณธรรมด้ารงความถูกตຌองปนธรรมอยางนวน พืไอปนทีไพึไงพาของประชาชนอยางทຌจริง         
ดยน้าหลัก฿นการทรงงานของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงปนนวทางปฏิบัติ฿หຌบังกิดผลอยางปนรูปธรรม พืไอน้าความจริญความรมยในปนสุขมาสูทຌองถิไน                                 
ทัๅงนีๅ ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง จึงจ้าปนทีไจะตຌอง      
พิไมพูนความรูຌ฿นการปฏิบัติงาน ละสามารถน้าหลักการทรงงานของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหา       
ภูมิพลอดุลยดชมาปรับ฿ชຌ ละปนนวทาง฿นการปฏิบัติงานพืไอกຌาวสูเทยลนด ไ.เ ทีไ ขับคลืไอน           
ดຌวยนวัตกรรมกลเกการสรຌางครือขายความรวมมือ฿นรูปบบประชารัฐ  

การบริหารจัดการ... 
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การบริหารจัดการสมัย฿หม พืไอสรຌางความมัไนคง มัไ ง คัไงละยัไง ยืน กอรปกับพืไอปนการนຌอมร้าลึก                      
฿นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ละสนับสนุน฿หຌบุคลากร            
ขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง เดຌรียนรูຌพระราชกรณียกิจของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยดช กีไยวกับพระปรีชาสามารถ  พระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ ฿นการทรงงานพืไอพสกนิกร                  
ดังนัๅน องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง จึงเดຌจัดท้าครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              
ของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌาง องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ขึๅน  

ใ.วัตถุประสงค 
ใ.แ พืไอ฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง

น้าหลัก ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ซึไงปนศาสตรพระราชา มาประยุกต฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 
ใ.โ พืไอ฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง               

เดຌสดงความจงรักภักดี ตอสถาบันพระมหากษัตริย มีอกาสรียนรูຌพระราชกรณียกิจตามรอยพระยุคลบาท     
ของพระบาทสมดใจ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช สามารถน้ามาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละการด้านิน
ชีวิตประจ้าวันกอ฿หຌกิดประยชนตอองคกรละประชาชน฿นทຌองถิไน 
 
ไ. กลุมปาหมาย 
 

 ปาหมายชิงปริมาณ 
  ู  ฝຄกอบรม฿หຌกับขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌาง ของ อบจ.ล้าปาง  
จ้านวน  ่์  คน 
 ปาหมายชิงคุณภาพ 

ู  ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌาง ของ อบจ.ล้าปาง สามารถน้ามาปรับ฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงานละการด้านินชีวิตประจ้าวันกอ฿หຌกิดประยชนตอองคกรละประชาชน฿นทຌองถิไน 

5. ระยะวลาละสถานทีไดํานินการ 
     วันทีไ  ่ สิงหาคม โ5ๆแ ณ หลงรียนรูຌตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง           
บຌานบัวกຌว ต้าบลปงยางคก อ้าภอหຌางฉัตร จงัหวัดล้าปาง 
6. งบประมาณดํานินงาน  
  งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒แ หมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ 
ประภทรายจายกีไยวนืไองกับการปฏิบัติราชการ ทีไเมขຌาลักษณะรายจายหมวดอืไนโ หนຌา แโ5 รายการทีไ 5 
คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม ฿นวงงินงบประมาณจ้านวน 55ุเเเ.ู บาท ิหຌาหมืไนหຌาพันบาทถຌวนี   
 
 
 

/วิธีด้านินการ... 
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็. วิธีดํานินการ 
 กอนการฝຄกอบรม  
  ิแี  ประชุมคณะท้างานครงการฯ 

ิโี  ประสานงานกับสวนราชการ฿นองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง   
ิใี  ขออนุมัติด้านินจัดท้าครงการฯ 

  ิไี  จัดท้าครงการฯ 
  ิ5ี  ประสานงานกับวิทยากรผูຌ฿หຌความรูຌ 

ิๆี  ประสานรืไองสถานทีไจัดฝຄกอบรม 
ิ็ี  ประสานงานกับผูຌอ้านวยการกอง พืไอจัดสงรายชืไอผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

  ิ่ี  ประสาน ประธาน฿นพิธีปຂดละพิธีปຂด   
  ิ้ี  ประมินผลกอนฝຄกอบรม   

ระหวางการจัดฝຄกอบรม 
  ิํี ฿ชຌทคนิคการบรรยาย  
  ิ๎ี  ฝຄกปฏิบัติจริงดยมีวิทยากรวิทยากรกลุม    

 หลังการจัดฝຄกอบรม 
  ิํี  ประมินผลครงการฯ  ดย฿ชຌบบสอบถาม   

่. ผูຌรับผิดชอบครงการ 
  ส้านักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
 
้. ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ  

่.แ ท้า฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง
สามารถน้าหลัก ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงซึไงปนศาสตรพระราชา มาประยุกต฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 

่.โ ท้า฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง
เดຌสดงความจงรักภักดี ตอสถาบันพระมหากษัตริย มีอกาสรียนรูຌพระราชกรณียกิจตามรอยพระยุคลบาท           
ของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช สามารถน้ามาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละการด้านิน
ชีวิตประจ้าวันกอ฿หຌกิดประยชนตอองคกรละประชาชน฿นทຌองถิไน 

 
 
 
 
 
 

/...การด้านินครงการ 



บททีไ โ 
การดํานนิครงการ 

 

  หลังจากทีไเดຌรับอนุมัติ฿หຌด้านินครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ 
ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌาง องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง               
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ  
ํ. ประชาสัมพันธการฝຄกอบรม  
  ู   ประชาสัมพันธผานสียงตามสายฝຆายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
  ู   หนังสือจຌงวียน฿หຌทุกสวนราชการ 

โ. ประสานงานการฝຄกอบรม 
  โ.แ ประสานงานกับอาจารยนตร  ฿จทีไยง ขຌาราชการบ้านาญ ส้านักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง ขต โ ปราชญผนดินจังหวัดล้าปาง ซึไงปนผูຌทีไมีความรูຌ ความช้านาญ                                 
มีประสบการณ฿นการปนวิทยากรดຌานการรียนรูຌศาสตรพระราชาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง           
ซึไงบรรยายภาคชຌา ละทีมวิทยากรกลุมภาคบาย  จ้านวน ไ คน ตามรายชืไอ ดังนีๅ   

          ิแี นายพชรดนัย  จานชา 
          ิโี นายฉลอง  จองปนตຍะ 

               ิใี นางสุพรรณ  วงศอนันต 
            ิไี นายจริญ  จ้าตๆีบ 

 โ.โ ประสานงานกับบริษัท นิววิริยะยานยนตทัวร จ้ากัด พืไอชารถปรับอากาศพืไอ฿ชຌ฿นการ
ดินทางเปสถานทีไฝຄกอบรมของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌาง 

๏. การสนับสนุนการอบรมดังนีๅ 
  ๏.ํ วัสดุอุปกรณ฿นการฝຄกอบรม 
ทีไ รายการ จํานวน/หนวย หมายหตุ 
ํ. สมุดจดบันทึกริมลวด ขนาด อ ไ ่เ ลม  
๎. ปากกาลกูลืไนสีนๅ้างิน ่เ ดຌาม  
๏. ฟງมซองพลาสติกผูกชือกคละส ี ่เ ฟງม  
๐. กระดาษ อ ไ  5 รีม  
๑. หมึกพมิพ HP ๓๖ โแ็ สีด้า แ ตลับ  

 

๏.๎ อาหารกลางวัน  จ้านวน แ วัน  จ้านวน ่์ คน 
  ๏.๏ อาหารวางละครืไองดืไม จ้านวน แ วัน  ๎ มืๅอ จ้านวน ่์ คน  
 

/วิธีการฝຄกอบรม... 
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ไ. การดินทางเปขຌารับการฝຄกอบรม 
  ดินทางเปขຌารับการฝຄกอบรมดยรถปรับอากาศ โ ชัๅน ดยออกจากองคการบริหาร             
สวนจังหวัดล้าปาง วลา เ่.เเ น. ถึงสถานทีไฝຄกอบรม หลงรียนรูຌตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง   
บຌานบัวกຌว ต้าบลปงยางคก อ้าภอหຌางฉัตร จังหวัดล้าปาง วลา เ่.ใเ น. พรຌอมลงทะบียน            
ขຌารับการฝຄกอบรมฯ   

5. วิธีการฝຄกอบรม 
5.แ  ภาคชຌา วลา เ้.เเ – แโ.เเ น. จ้านวน ใ ชัไวมง ฝຄกอบรมดยการบรรยาย       

฿หຌความรูຌ รืไอง การรียนรูຌศาสตรพระราชาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง บรรยายดยวิทยากร                
อาจารยนตร  ฿จทีไยง ผูຌขຌารับการฝຄกอบรม จ้านวน ่เ คน  

5.โ  ภาคบาย วลา แใ.เเ – แๆ.เเ น. จ้านวน ใ ชัไวมง ฝຄกอบรมดยการบรรยาย             
ละปฏิบัติจริง ดยบงกลุมผูຌขຌารับการฝຄกอบรม จ้านวน ่เ คน ตามฐานการรียนรูຌ ไ กลุม กลุมละ โเ คน 
฿ชຌ วลา฿นการบรรยาย กลุมละ ใเ นาที ลຌว วียนกลุม฿หຌครบตามจ้านวนผูຌ ขຌารับการฝຄกอบรม           
บรรยาย฿หຌความรูຌดยวิทยากรกลุม ตามรายชืไอดังนีๅ 

 

       กลุมทีไ แ ฐานการลีๅยงเสຌดือน ละฐานการลีๅยงมดดง บรรยายดยวิทยากร              
นายพชรดนัย  จานชา ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมจ้านวน โเ คน 

       กลุ มทีไ  โ  ฐานการ ลีๅ ย ง ปด ละฐานการ ลีๅ ยงปลา  บรรยายดย วิทยากร                   
นายฉลอง  จองปนตຍะ ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมจ้านวน โเ คน 
            ก ลุ ม ทีไ  ใ  ฐ านก า ร ท้ าปุ ย ห มั ก  ล ะก า ร ป ลู ก ผั ก  บ ร ร ย าย  ดย วิทย าก ร                     
นางสุพรรณ  วงศอนันต ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมจ้านวน โเ คน 
         กลุมทีไ ไ ฐานการจัดท้าสารชีวภัณฑ ละการปลูกขຌาวนายน บรรยายดยวิทยากร 
นายจริญ  จ้าตๆีบ ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมจ้านวน โเ คน 

6. ปญหา/อุปสรรค฿นการดํานินงาน 
  ๆ.แ สถานทีไฝຄกอบรม ตัวอาคารทีไ฿ชຌปนสถานทีไฝຄกอบรมดຌานหนຌา฿นชวงชຌามีสงดดสอง
ขຌามาภาย฿นบริวณสถานทีไฝຄกอบรม ท้า฿หຌอากาศบริวณสถานทีไฝຄกอบรมรຌอน  
            ๆ.โ จ้านวนตຍะส้าหรับผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเมพียงพอ 

็. วิธีการกຌปญหา 
            ็.แ ประสานกองชางพืไอน้าตในทเปกางพืไอบังสงดด฿นชวงชຌา ละจัดตรียมพัดลมพิไม 
  ็.โ น้าตຍะจากองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางเปพิไมติม฿นสถานทีไฝຄกอบรม 

 

 

/สรปุคา฿ชຌจาย ... 
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สรุปคา฿ชຌจายทีไ฿ชຌ฿นการดํานินครงการ 
              ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า             
ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประจ้าปงบประมาณ 
พ.ศ. โ5ๆแ  เดຌขออนุมัติด้านินการ฿นวงงิน จ้านวน 55ุ์เ์ บาท ิหຌาหมืไนหຌาพันบาทถຌวนี ฿ชຌจายจริง 
ไ5ุเ่5 บาท ิสีไหมืไนหຌาพันปดสิบหຌาบาทถຌวนี ดยมีคา฿ชຌจายจริง ดังนีๅ  
ตารางสดงคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม 

ทีไ รายการ จํานวน หนวยละ 
ิบาที 

รวมปนงิน 

ํ. คาอาหารวางละครืไองดืไม แ วัน  ๎ มืๅอโ      
ละ ใ๑ บาท 

่เ คน ็เ บาท 5ุๆ์์ บาท 

๎ คาอาหารกลางวัน จ้านวน แ วัน ่์ คน แโเ บาท ุ้ๆ์์ บาท 
๏ คาสมนาคุณวิทยากร ดังนีๅ 

๏.ํ อ.นตร  ฿จทีไยง  
ิวิทยากรผูຌบรรยายี 

ใ ชัไวมง  
ิภาคชຌาี 

๒์์ บาท ํุ๘์์ บาท 

 ใ.โ นายพชรดนัย  จานชา 
ใ.ใ นายฉลอง  จองปนตຍะ 
ใ.ไ นางสุพรรณ  วงศอนันต 
ใ.5 นายจริญ  จ้าตๆีบ 
ิวิทยากรกลุมี 

ใ ชัไวมง 
ใ ชัไวมง 
ใ ชัไวมง 
ใ ชัไวมง 
ิภาคบายี 

๒์์ บาท 
ๆเเ บาท 
ๆเเ บาท 
ๆเเ บาท 

แุ่์์ บาท 
แุ่เเ บาท 
แุ่เเ บาท 
แุ่เเ บาท 

๐ คาวัสดุครืไองขยีนละอุปกรณ จ้านวน 5 รายการ แเุแใ5 
บาท 

แเุแใ5 บาท 

5 คาจัดท้าอกสารรูปลมส้าหรับผูຌขຌารับการอบรม ่เ ลม โุ่เเ 
บาท 

โุ่เเ บาท 

ๆ คาจຌางหมารถฯ แ คัน ๆุเเเ 
บาท 

ๆุเเเ บาท 

็ คาปງายครงการ จ้านวน ํ ผืน ไ5เ บาท ไ5เ บาท 
่ คาชาสถานทีไฝຄกอบรม ู แุ5เเ แุ5เเ บาท 

รวมปนงินทัๅงสิๅน                                                 ิสีไหมืไนหຌาพันปดสิบหຌาบาทถຌวนี ไ5ุเ่5 บาท 
คา฿ชຌจายทัๅงหมดฉลีไย : ํ คน : วัน = ไ5ุเ่5 บาท / ่์ คน   =  คนละ 56ใ.56 บาท   
ิหຌารຌอยหกสิบสามบาทหຌาสิบหกสตางคี  

 

 

/บททีไ ใ... 

 



บททีไ ใ 

การประมินผลครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจํา ละ
พ นัก งานจຌ า ง  อ งค ก า รบ ริ ห า รส วน จั งห วัด ลํ า ปา ง  ต ามหลั กป รั ชญา  ศรษฐ กิจพอ  พี ย ง                         
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.โ56แ 

ํ. วิธีการศึกษา   
  ฿ชຌบบสอบถามปนครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล 
๎. กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูล 
  ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้าละพนักงานจຌาง ผูຌขຌารวมครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌาง องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง.ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ฿นวันทีไ  ่ สิงหาคม โ5ๆแ จ้านวน ่์ คน               
ณ หลงรียนรูຌตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง บຌานบัวกຌว อ้าภอหຌางฉัตร จังหวัดล้าปาง  

๏. ครืไองมือทีไ฿ชຌกใบรวบรวมขຌอมูล 
  บบสอบถามความพึงพอ฿จของผูຌขຌารับการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ ประกอบดຌวย  
                     ตอนทีไ แ ขຌอมูลพืๅนฐานของผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 
                     ตอนทีไ โ ความคิดหในตอการจัดครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ 
  ตอนทีไ ใ ค้าถามปลายปຂดขຌอสนอนะอืไน 

ไ. กณฑการประมิน 
  ปนขຌอค้าถามทีไตอบระดับความคิดหในตาม น้ามาวิคราะหคาฉลีไย รຌอยละรายขຌอละ
ก้าหนดกณฑการปลผลคาฉลีไย ดังนีๅ 
  คาฉลีไยตัๅงต ไ.5เ ขึๅนเป   หมายความวา  หในวาหมาะสม / หในดຌวยมากทีไสุด 
  คาฉลีไยตัๅงต ใ.5เ – ไ.ไ้  หมายความวา  หในวาหมาะสม / หในดຌวยมาก 
  คาฉลีไยตัๅงต โ.5เ – ใ.ไ้ หมายความวา   หในวาหมาะสม / หในดຌวยปานกลาง
  คาฉลีไยตัๅงต แ.5เ – โ.ไ้ หมายความวา หในวาหมาะสม / หในดຌวยนຌอยทีไสุด
    
 
 
 
 

/ตอนทีไ แ… 
 



ูู่ 
ตอนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา 
       ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า         
ละพนักงานจຌาง  องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ.  โ5ๆแ  มีจ้านวนผูຌขຌารับการพัฒนาจ้านวน ่เ คน มีผูຌขຌารับการพัฒนาสงบบประมินความพึงพอ฿จ
ตอการขຌารับการพัฒนาจ้านวนทัๅงสิๅน ่เ คน คิดปนรຌอยละ แเเ ของผูຌขຌารับการพัฒนา ดยมีรายละอียด
ดังนีๅ 
 ตารางทีไ แ จ้านวนละรຌอยละขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา  

ทีไ รายละอียด 
ขຌอมูลผูຌขຌารับการพัฒนา 
จํานวน
ิคนี 

รຌอยละ 

แ. พศ ่เ แเเ.เเ 
 ชาย ไโ 5โ.5 

หญิง ใ่ ไ็.5 
โ. อาย ุ ่เ แเเ.เเ 
 ู  โแ ู ใเ ป แโ แ5 

ู  ใแ – ไเ ป ใๆ ไ5 
ู  ไแ – 5เ ป โแ โๆ.ใ 
ู  5แ – ๆเ ป แแ แใ.็ 

ใ. ระดับการศึกษา ่เ แเเ.เเ 
 ู ตไ้ากวาปริญญาตร ี ่ แเ 

ู ปริญญาตรีหรือทียบทา 55 ๆ่.่ 
ู สูงกวาปริญญาตรี แใ แๆ.โ 
ู อืไนโ ไ 5 

ไ. ต้าหนง฿นการปฏิบัติงาน ่เ แเเ.เเ 
 ู ผูຌบริหารองคการบรหิารสวนจังหวัดล้าปาง เ เ 
 ู ขຌาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด ็โ ้เ 
 ู ลูกจຌางประจ้า แ แ.โ5 
 ู พนักงานจຌาง ่ ่.็5 

    
  
จ าก ตา ร า ง ทีไ  แ  ขຌ อ มู ล ทัไ ว เ ป ขอ ง ผูຌ  ขຌ า รั บ ก า ร พั ฒ นา   ด ยส วน ฿ ห ญ  ป น  พศ ชาย  จ้ า น ว น  
ไโ คน คิดปนรຌอยละ 5โ.5 ผูຌขຌารับการพัฒนาสวน฿หญมีอายุระหวาง ใแูไเ ป จ้านวน ใๆ คน            
คิดปนรຌอยละ ไ5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือทียบทา จ้านวน 55 คน คิดปนรຌอยละ ๆ่.่                
ละต้าหนง฿นการปฏิบัติงานขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จ้านวน ็โ คน คิดปนรຌอยละ ้เ 

/ตอนทีไ โ... 



ูู้ 
 
ตอนทีไ โ ความคิดหในของผูຌขຌารับการพัฒนา 

         ตารางทีไ โ บบสอบถามสดงความคิดหใน฿นการจัดครงการดยสดงรຌอยละ คาฉลีไยละ
สวนบีไยงบนมาตรฐานความคิดหในของผูຌขຌารับการพัฒนาทีไมีตอครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 

 

ขຌอคําถาม รຌอยละ Mean คา sd ปล 
แ. นืๅอหาของการฝຄกอบรม ่ๆ.โ5 ไ.ใแ เ.็โ มาก 
โ. วิทยากร 
    โ.แ การถายทอดความรูຌ ่้.็5 ไ.ไ้ เ.ๆใ มาก 
    โ.โ การน้าสนอ ่้.โ5 ไ.ไๆ เ.ๆ็ มาก 
ใ. หัวขຌอรืไอง 
    ใ.แ การรียนรูຌศาสตรพระราชาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

่แ.โ5 ไ.เๆ เ.็ใ มาก 

    ใ.โ กิจกรรมกลุมตามฐานการรียนรูຌ ่เ.็5 ไ.เไ เ.่เ มาก 

    ใ.ใ การน้าความรูຌประยุกต฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ่เ.โ5 ไ.เแ เ.่ไ มาก 

ไ. สถานทีไฝຄกอบรม ่โ.็5 ไ.แไ เ.่่ มาก 
5. ระยะวลา฿นการฝຄกอบรม ่แ ไ.เ5 เ.้แ มาก 
ๆ. อาหารละครืไองดืไม ่โ.5เ ไ.แใ เ.็่ มาก 
็. การบริการของจຌาหนຌาทีไ ่ไ.5เ ไ.โใ เ.่ไ มาก 

รวม ่แ.่6 ไ.เ้ เ.่ใ มาก 
 
           จากตารางทีไ โ ขຌารับการพัฒนาดยสดงความคิดหใน฿นการจัดครงการคาฉลีไยทากบั 

ไ.เ้ ิS๔. ํ เ.่ใี อยู฿นระดับมากมืไอพิจารณาปนรายขຌอ พบวา ดຌานวิทยากร การถายทอดความรูຌ 
คาฉลีไยสงูสดุ ทากบั ไ.ไๆ  ิS๔. ํ เ.ๆใี อยู฿นระดับมาก รองลงมา ดຌานวิทยากร การน้าสนอ                 
คาฉลีไยทากบั ไ.ไๆ ิS๔. ํ เ.ๆ็ี อยู฿นระดับมาก นืๅอหาของการฝຄกอบรม คาฉลีไยทากบั ไ.ใแ              
ิS๔. ํ เ.็โี อยู฿นระดับมาก  

ตอนทีไ ใ ปญหาละขຌอสนอนะ 
             ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละ
พนักงานจຌาง  องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ.  โ5ๆแ ดยภาพรวมสามารถด้านินการเดຌบรรลุปງาหมายของครงการ ผูຌขຌารับการพัฒนา฿หຌความรวมมอื
฿นการท้ากิจกรรมปนอยางดีทุกหนวยการรียนรูຌ ละคารพกฎ กติกา฿นการท้างานรวมกันปนอยางดี               
ดยมีปญหาละขຌอสนอนะ ดังนีๅ 

/ตารางทีไ ใ... 



ูแเู 
 
    ตารางทีไ ใ ความเมพึงพอ฿จของครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 
 

ทีไ ความเมพึงพอ฿จ จํานวน
ผูຌตอบ 

แ สถานทีไจัดครงการคบเปนิดละรຌอน แ 
โ ควรขยายวลา฿นการลงพืๅนทีไจริงละปฏิบัติ฿หຌมากขึๅน แ 

  
ตารางทีไ ไ ขຌอสนอนะของผูຌขຌารับการพัฒนาทีไมีตอครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ้า ละพนักงานจຌาง  องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.  โ5ๆแ 

 

ทีไ ขຌอสนอนะ จํานวน
ผูຌตอบ 

แ จัดครงการยอดยีไยมมาก แ 
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สารบัญ 

 
                 หนຌา 
บททีไ แ                 
ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ     แ 
ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ 
 
บททีไ โ                 
การด้านินครงการ          ไ 
     ู  การประชาสัมพันธการฝຄกอบรม       ไ 
     ู  การประสานการฝຄกอบรม        ไ 
     ู  การสนับสนุนการฝຄกอบรม        ไ  
     ู  การดินทางเปขຌารับการฝຄกอบรม       5 
     ู  วิธีการฝຄกอบรม          5 
     ู  ปญหาอุปสรรค฿นการด้านินงาน       5 
     ู  วิธีการกຌเขปญหา         5 
     ู  สรุปคา฿ชຌจาย฿นการด้านินครงการ                 ๆ 
 
บททีไ ใ                                        
การประมินผลครงการ          ็  
     ู วิธีการศึกษา          ็ 
     ู กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูล          ็ 
     ู ครืไองมือทีไ฿ชຌกใบรวบรวมขຌอมูล       ็ 
     ู กณฑการประมิน          ็ 
     ู ตอนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา      ่ 
     ู ตอนทีไ โ ความคิดหในของผูຌขຌารับการพัฒนา      ้ 
     ู ตอนทีไ ใ ปญหาละขຌอสนอนะ       ้ 
                
 
ภาคผนวก  

 



 



แ 
 
 

ครงการฝຄกอบรมพิไมประสทิธิภาพการปฏบิัตงิานของบคุลากร 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.โ56แ 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 
 

แ. ชืไอครงการ ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.  โ5ๆแ 

 

โ. หลักการละหตุผล 
  โ.แ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือปนหัว฿จทีไส้าคัญของการพัฒนาองคกร฿หຌจริญกຌาวหนຌา ซึไงถຌา
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากทา฿ดกใจะท้า฿หຌองคกรจริญกຌาวหนຌามากยิไงขึๅนทานัๅน ดังนัๅน นวทางหนึไงทีไจะ
ชวย฿หຌการพัฒนาองคกร฿นดຌานตาง โ เดຌอยางมีประสิทธิภาพนัๅน กใคือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ดยการพิไม
ทักษะการปฏิบัติงาน฿หຌเดຌรับความรูຌ ความขຌา฿จ฿นงานทีไปฏิบัติภาย฿ตຌกรอบของขຌอระบียบกฎหมายทีไก้าหนด ละ
จัดอบรม฿หຌความรูຌความขຌา฿จกับขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง฿นการปฏิบัติงาน สามารถน้าความรูຌทีไเดຌมา฿ชຌ
ปฏิบัติงานภาย฿นองคกร ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล นอกจากนัๅน การน้าบุคลากรเปศึกษาดูงานนอก
สถานทีไ ถือปนการพิไมพูนความรูຌหรือประสบการณดຌวยการสังกตการณซึไงเดຌก้าหนดเวຌ฿นครงการหรือหลักสูตร 
สามารถน้าความรูຌมาประยุกต฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกดิประสิทธิภาพ ละพัฒนาองคกร฿หຌจริญกຌาวหนຌา  

โ.โ ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง นับปนทรัพยากร
ทีไมีคุณคาละมีบทบาทส้าคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง นืไองจากปนผูຌขับคลืไอนภารกิจตาง โ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางเปสูปງาหมายความส้ารใจตามวัตถุประสงค ละตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชน ดังนัๅน การพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌความสามารถ มีทักษะมีสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงานทีไหมาะสม 
สามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมืออาชีพ สอดคลຌองตามมาตรฐานก้าหนดต้าหนง ละปງาหมายยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตลอดจนมีคุณลักษณะ      ทีไพึงประสงค ละมีทัศนคติทีไดีตอองคการบริหารสวน
จังหวัดล้าปาง อันจะท้า฿หຌองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางจริญกຌาวหนຌา กิดการพัฒนาอยางตอนืไอง ละปนการ
ตรียมความพรຌอมของบุคลากร฿หຌสามารถรองรับการปนผูຌน้าการปลีไยนปลงตาง โ ฿นยุคเทยลนด ไ.เ 

โ.ใ พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑละวิธีการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒  
มาตรา ํ ํ ก้าหนด฿หຌสวนราชการมีหนຌาทีไพัฒนาความรูຌ฿นสวนราชการพืไอ฿หຌมีลักษณะปนองคหงการรียนรูຌอยาง
สมไ้าสมอ ดยตຌองรับรูຌขຌอมูลขาวสารละสามารถประมวลผลความรูຌ฿นดຌานตางโ  พืไอน้ามาประยุกต฿ชຌ฿นการปฏิบติั
ราชการเดຌอยางถูกตຌอง รวดรใวละหมาะสมตอสถานการณ รวมทัๅงตຌองสงสริมละพัฒนาความรูຌความสามารถ 
สรຌางวิสัยทัศนละปรับปลีไยนทัศนคติของขຌาราชการ฿นสังกัด฿หຌปนบุคลากรทีไมีประสิทธิภาพละมีการรียนรูຌ
รวมกัน ทัๅงนีๅ พืไอประยชน฿นการปฏิบัติราชการของ สวนราชการ฿หຌสอดคลຌองกับการบริหารราชการ฿หຌกิดผล
สัมฤทธ่ิ ซึไงนวทางการพิไมพูนประสิทธิภาพละสริมสรຌางรงจูง฿จจะตຌองสอดคลຌองกับภารกิจ วิสัยทัศนละ
ยุทธศาสตรขององคกร ตลอดจนความจ้าปน฿นการพัฒนาของขຌาราชการ฿นตละกลุมละผลการประมินการ
ปฏิบัติราชการของขຌาราชการดຌวย การพัฒนาบุคลากรจึงถือปนหัว฿จส้าคัญ฿นการขับคลืไอนองคกรเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ละชวย฿หຌบุคลากรเดຌพัฒนาขีดสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌสูงขึๅน พืไอตอบสนองความตຌองการของ
องคกร  
  โ.ไ ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช โ5ๆเ มาตรา โ5แ การบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌปนเปตามทีไกฎหมายบัญญัติ ซึไงตຌอง฿ชຌระบบคุณธรรมละตຌองค้านึงถึง
ความหมาะสมละความจ้าปนของตละทຌองถิไนละองคกรปกครองสวนทຌองถิไนตละรูปบบ การจัด฿หຌมี
มาตรฐานทีไสอดคลຌองกันพืไอ฿หຌสามารถพัฒนารวมกันหรือการสับปลีไยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวน
ทຌองถิไนดຌวยกันเดຌ 



โ 
 
  โ.5 ประกาศคณะกรรมการกลางขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รืไอง มาตรฐานทัไวเป
กีไยวกับอัตราต้าหนง ละมาตรฐานของต้าหนง ลงวันทีไ โโ พฤศจิกายน โ5ไไ ขຌอ โ่ ก้าหนด฿หຌมีการจัดท้า
ผนมบทการพัฒนาขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พืไอพิไมพูนความรูຌ ทักษะ ทัศนคติทีไดี คุณธรรมละ
จริยธรรม อันจะท้า฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นต้าหนงนัๅนเดຌอยางมีประสิทธิภาพตามหลักกณฑทีไคณะกรรมการ
กลางขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดก้าหนด 

โ.ๆ.ตามผนพัฒนาบุคลากร ใ ป  ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆใี ขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
ละยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เดຌก้าหนดนวทาง฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ตຌองเดຌรับ
การพัฒนาพืไอปรับปลีไยนกระบวนทัศน สรຌางทักษะ ละพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง฿หຌมี
คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม ละทัศนคติ฿นการท้างานทีไดี มีการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง฿หຌปน
องคกรหงการรียนรูຌ มีการพัฒนาระบบงานทีไมุงผลสัมฤทธ่ิ ปรง฿ส ละปนธรรม มีการสนับสนุนการด้านินงาน
ตามมาตรการปງองกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ละมีการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีการ
พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักของหนวยงาน฿นสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ดยมีปງาประสงคพืไอ
พัฒนาละพิไมพูนความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะขຌาราชการทุกระดับ฿หຌปฏิบัติงานอยางมืออาชีพกิดผลสัมฤทธ่ิคุຌมคา 
ปนทีไชืไอถือศรัทธาของประชาชน ซึไงองคประกอบทีไส้าคัญ฿นการพัฒนาองคกร ประกอบดຌวย โ ดຌาน คือ การพัฒนา
ระบบ฿นการท้างาน ละการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โ.็ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทຌองถิไนจังหวัดล้าปาง ละยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ยุทธศาสตรทีไ 5 ดຌานการบริหารละพัฒนาองคกร กีไยวกับการพัฒนา
บุคลากรทຌองถิไน ดยพัฒนาละสงสริม฿หຌบุคลากรขององคกรปกครองสวนทຌองถิไนมีความรูຌ ความสามารถ ทักษะ฿น
การปฏิบัติงาน มีระบียบวินัยมีความรับผิดชอบ มีขวัญละก้าลัง฿จ ฿นการปฏิบัติงาน มีความชืไอมัไน มีความ
จงรักภักดี ละมีความภาคภูมิ฿จ฿นองคกร ยอมรับการปลีไยนปลง มีความพรຌอมทีไจะปฏิบัติงานอยูสมอ  

 

  โ.่ การศึกษาดูงานนับปนสิไงส้าคัญพืไอปนการพิไมพูนความรูຌละประสบการณจากการ
สังกตการณ จึงก้าหนด฿หຌมีการศึกษาดูงานดຌานการบริหารจัดการบุคคลละกิจการสภา ุ ดຌานการบริหารงาน
การงินละการคลัง ดຌานการสงสริมการทองทีไยว ดຌานการบริหารจัดการขยะ฿นการ น้าขยะรีเซคิลมา฿ชຌประยชน  
ดຌานการบริหารจัดการสวนสาธารณะ ุดຌานการสงสริมอาชีพ฿นการปรรูปสินคຌากษตร ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางเดຌน้านวคิดการปฏิบัติงานจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน มาประยุกต฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงสุดตอตนองละหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
  จากหลักการละหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางถือปนหนวยงานบริหาร
ราชการสวนทຌองถิไนทีไมีหนຌาทีไ฿หຌบริการสาธารณะกประชาชน฿นหลายดຌาน ละมีภารกิจหลากหลาย ทัๅงภารกิจตาม
กฎหมายจัดตัๅง ละภารกิจทีไเดຌรับการถายอนจากหนวยงานราชการอืไน การบริหารงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตຌองอาศัยบุคลากรทุกสวน฿นสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด พืไอ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการละ
฿หຌบริการกประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัๅน พืไอปนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง฿หຌสามารถปรับตัว฿หຌทาทัน฿นยุคเทยลนด ไ.เ จึงจ้าปนอยางยิไงทีไจะตຌองมีการพัฒนาองคความรูຌ฿หຌกับ
บุคลากรอยูสมอ ละ฿หຌความส้าคัญ฿นการปลูกจิตส้านึก  ฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริต การสงสริม
บทบาทละการมีสวนรวม฿นการปງองกันปราบปราม ละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละเดຌ
ตระหนักถึงความส้าคัญของปญหาขยะมูลฝอย฿นขตจังหวัดล้าปางทีไมีนวนຌมพิไมขึๅนทุกป ซึไงองคการบริหารสวน
จังหวัดล้าปางมีศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมบบครบวงจร พืไอรองรับละก้าจัดปริมาณขยะมูลฝอย฿นจังหวัดล้าปาง 
฿หຌมีจ้านวนลดนຌอยลงละการพิไมพืๅนทีไสีขียว฿หຌกับประชาชน฿นจังหวัดล้าปาง ดยการปรับปรุงสวนสาธารณะหนอง
กระทิง จึงเดຌจัดท้าครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.  โ5ๆแ ขึๅน 
 



ใ 
 
ใ. วัตถุประสงค 

ใ.แ พืไอ฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง มีความรูຌความขຌา฿จ฿นหลักการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทหนຌาทีไขององคการบริหารสวนจังหวัด฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ 

ใ.โ พืไอ฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางเดຌสริมสรຌางความคิดละปรับปลีไยน
กระบวนทัศน฿นการปฏิบัติงาน พิไมพูนทักษะความรูຌ คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมละทัศนคติ ทีไดี฿นการปฏิบัติงาน 

 
 
ใ.ใ พืไอ฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง เดຌพิไมพูนความรูຌละประสบการณจาก

การศึกษาดูงาน ตลอดจนเดຌทราบถึงนวคิดการปฏิบัติงานจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน พืไอน้ามาประยุกต฿ชຌ
฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงสุดตอตนองละหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง  
 

ไ. กลุมปาหมาย  ประกอบดຌวย   
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง  จ้านวน  ใแไ คน ประกอบดຌวย 
ไ.แ ขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   จ้านวน  แๆแ คน 
ไ.โ ลูกจຌางประจ้าองคการบริหารสวนจังหวัด  จ้านวน    โไ คน 
ไ.ใ พนักงานจຌางองคการบริหารสวนจังหวัด  จ้านวน  แแ้ คน 
ไ.ไ ครูรงรียนวอกຌววิทยา    จ้านวน    แเ คน 

    

5. วิธีการดํานินการ 
  5.แ บันทึกสนอขอความหในชอบละขออนุมั ตินายกองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง                
พืไอด้านินการตามครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.  โ5ๆแ 

5.โ  ตงตัๅงคณะกรรมการด้านินการครงการฝຄกอบรมฯ 
5.ใ  ประชุมคณะท้างานพืไอวางผนด้านินงานตามครงการฝຄกอบรมฯ 
5.ไ  จัดท้าหนังสือจຌงหนวยงานละหนังสือชิญวิทยากรบรรยาย  
5.5  จัดท้าหนังสือละบบตอบรับกลุมปງาหมายขຌารวมครงการฝຄกอบรม                            
5.ๆ จัดท้ าหนังสือ ถึงบริ ษัท คัดยกขยะพืไ อรี เซ  คิลวงษพาณิชย  ุ  สวนบัวอมรรัตน ุ  

ส้านักสิไงวดลຌอม กรุงทพมหานคร ุ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ุ ทศบาลต้าบลกาะชຌาง ุศูนยรียนรูຌ   
การพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌากษตร ละองคการบริหารสวนจังหวัดตราด พืไอศึกษาดูงานละรับฟงการ
บรรยายสรุปการด้านินงาน  
  5.็  จัดการฝຄกอบรมทางวิชาการดยการบรรยาย ละศึกษาดูงานตามก้าหนดการ ดังนีๅ 
   วันทีไ โ กรกฎาคม พ.ศ. โ5ๆแ  

ู การบรรยาย รืไอง บทบาทหนຌาทีไขององคการบริหารสวนจังหวัด฿นการ฿หຌบริการ
สาธารณะ การสริมสรຌางนวคิดละการปรับกระบวนทัศน฿นการปฏิบัติราชการ 

ู กิจกรรมกลุม รืไอง กระบวนการคิดพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน 
วันทีไ ใ ู ่ กรกฎาคม พ.ศ.โ5ๆแ ดินทางศึกษาดูงานละรับฟงการบรรยายสรุป 

ู วันทีไ ใ กรกฎาคม โ5ๆแ ศึกษาดูงานละรับฟงการบรรยายสรุปบริษัทคัดยกขยะพืไอ
รีเซคิลวงษพาณิชย ุ สวนบัวอมรรัตนุ จังหวัดพิษณุลก 

ู วันทีไ  ไ กรกฎาคม โ5ๆแ ศึกษาดูงานละรับฟงการบรรยายสรุป กีไ ยวกับ
สวนสาธารณะสมดใจพระนางจຌาสิริกิต่ิ  กรุงทพมหานคร  



ไ 
 

ู วันทีไ 5 กรกฎาคม โ5ๆแ ศึกษาดูงานละรับฟงการบรรยายสรุปกีไยวกับดຌานการ
บริหารจัดการขยะ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 
 

วันทีไ ๆ กรกฎาคม โ5ๆแ ศึกษาดูงานละรับฟงการบรรยายสรุปกีไยวกับการบริหาร
จัดการขยะ การสงสริมการทองทีไยว ทศบาลต้าบลกาะชຌาง ละศูนยรียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา
กษตร จังหวัดตราด 

วันทีไ ็ กรกฎาคม โ5ๆแ ศึกษาดูงานละรับฟงการบรรยายสรุปกีไยวกับการบริหาร
จัดการการทองทีไยว ดຌานการบริหารงานบุคคลละกิจการสภา ดຌานบริหารการงินละการคลัง องคการบริหารสวน
จังหวัดตราด  

5.่ ติดตามละสรุปประมินผลการด้านินงานตามครงการฝຄกอบรมฯ 
 

6. ระยะวลาการดํานินการ     

ระหวางวันทีไ  โ – ่ กรกฎาคม  พ.ศ.โ5ๆแ   

็. สถานทีไดํานินการ   
        ู วันทีไ โ กรกฎาคม พ.ศ.  โ5ๆแ จัดฝຄกอบรม ณ หຌองประชุมรงรมล้าปางวียงทอง   

ู วันทีไ ใ – ่ กรกฎาคม พ.ศ.โ5ๆแ ศึกษาดูงานจังหวัดพิษณุลก ุ กรุงทพมหานคร ุ  
จังหวัดระยอง ละจังหวัดตราด 

 

่. งบประมาณดํานินการ 
฿ชຌงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าป                      

พ.ศ.โ5ๆแ  หมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ ประภทรายจายกีไยวนืไองกับการปฏิบัติราชการทีไเมขຌาลักษณะ
รายจายหมวดอืไนโ  ขຌอ 5 หนຌา แโ5 คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม สัมมนาผูຌปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง ขออนุมัติด้านินการ฿นวงงินจ้านวน  ุ้้่เเเ.ู  บาท ตามรายละอียดประมาณการคา฿ชຌจายนบทຌาย 
 

9. ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
้.แ ท้า฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง มีความรูຌความขຌา฿จ฿นหลักการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทหนຌาทีไขององคการบริหารสวนจังหวัด฿นการ฿หຌบริการสาธารณะพิไมมากขึๅน 
้.โ ท้า฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปางเดຌสริมสรຌางความคิดละปรับปลีไยน

กระบวนทัศน฿นการปฏิบัติงาน พิไมพูนทักษะความรูຌ คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมละทัศนคติ    ทีไดี฿นการ
ปฏิบัติงาน 

้.ใ ท้า฿หຌบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง เดຌพิไมพูนความรูຌละน้าประสบการณ
จากการศึกษาดูงาน ตลอดจนนวคิดการปฏิบัติงานจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน พืไอน้ามาประยุกต฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงสุดตอตนองละหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง  
        

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล               
 บบสอบถามความพึงพอ฿จของผูຌขຌารับการพัฒนา  ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ประกอบดຌวย ฿นการรวบรวมขຌอมูลดย
ก้าหนดปน โ สวน สวนทีไ  แ ขຌอมูลการจัดฝຄกอบรม ณ หຌองประชุมรงรมล้าปาง วียงทอง  ตอนทีไ  
แ.แ ขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา ละตอนทีไ แ.โ ความคิดหในตอการจัดครงการฝຄกอบรมพิไม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ  
ละตอนทีไ แ.ใ ค้าถามปลายปຂดขຌอสนอนะอืไนโ สวนทีไ โ ขຌอมูลจัดการฝຄกอบรมทางวิชาการดยการบรรยาย 



5 
 
ละศึกษาดูงาน ตอนทีไ โ.แ ขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา ละตอนทีไ โ.โ ความคิดหในตอการจัด
ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าป
งบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ละตอนทีไ โ.ใ ค้าถามปลายปຂดขຌอสนอนะอืไนโ 
กณฑการประมินผลการพัฒนา 

     ปนขຌอค้าถามทีไตอบตามระดับความคิดหในตาม น้ามาวิคราะหรຌอยละ คาฉลีไยรายขຌอละก้าหนด
กณฑการปลผลคาฉลีไย ดังนีๅ  
  คาฉลีไยตัๅงต  ไ.5เ  ขึๅนเป  หมายความวา หในวาหมาะสม / หในดຌวยมากทีไสุด 
   คาฉลีไยตัๅงต  ใ.5เ – ไ.ไ้ หมายความวา หในวาหมาะสม / หในดຌวยมาก 
   คาฉลีไยตัๅงต  โ.5เ – ใ.ไ้ หมายความวา หในวาหมาะสม / หในดຌวยปานกลาง 
 คาฉลีไยตัๅงต  แ.5เ – โ.ไ้ หมายความวา หในวาหมาะสม / หในดຌวยนຌอย    

คาฉลีไยตไ้ากวา แ.5เ หมายความวา หในวาหมาะสม / หในดຌวยนຌอยทีไสุด 
สวนทีไ แ ขຌอมูลการจัดฝຄกอบรม ณ หຌองประชุมรงรมลําปางวียงทอง 
 แ.แ ขຌอมูลทัไวเปปนการจัดฝຄกอบรมของผูຌขຌารับการพัฒนา 
       ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ  มีจ้านวนผูຌขຌารับการพัฒนาจ้านวน ใแไ คน มีผูຌขຌารับการพัฒนาสงบบ
ประมินความพึงพอ฿จตอการขຌารับการพัฒนาจ้านวนทัๅงสิๅน ใแใ คน คิดปนรຌอยละ ้้.ๆ่ ของผูຌขຌารับการ
พัฒนา ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 ตารางทีไ แ จ้านวนละรຌอยละขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา  

ทีไ รายละอียด 
ขຌอมูลผูຌขຌารับการพัฒนา 
จํานวน
ิคนี 

รຌอยละ 

แ. พศ ใแใ แเเ.เเ 
 ชาย แ่เ 5่ 

หญิง แใใ ไโ 
โ. อาย ุ ใแใ แเเ.เเ 
 ู  โแ ู ใเ ป 55 แ็ 

ู  ใแ – ไเ ป แ5โ ไ่ 
ู  ไแ – 5เ ป 5้ แ่ 
ู  5แ – ๆเ ป ไ็ แ็ 

ใ. ระดับการศึกษา ใแใ แเเ.เเ 
 ู ตไ้ากวาปริญญาตร ี ไ้ แๆ 

ู ปริญญาตรีหรือทียบทา แ่็ ๆเ 
ู สูงกวาปริญญาตรี ็ใ โใ 
ู อืไนโ ไ แ 

ไ. ต้าหนง฿นการปฏิบัติงาน ใแใ แเเ.เเ 
 ู ผูຌบริหารองคการบรหิารสวนจังหวัดล้าปาง โ5 ่ 
 ู ขຌาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด แไ5 ไๆ 
 ู ลูกจຌางประจ้า ไ แ 
 ู พนักงานจຌาง แใ้ ไ5 



ๆ 
 
 จากตารางทีไ  แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌ ขຌ ารับการพัฒนา ดยสวน฿หญ ปนพศชาย จ้านวน  
แ่เ คน คิดปนรຌอยละ 5่ ผูຌขຌารับการพัฒนาสวน฿หญมีอายุระหวาง ใแูไเ ป จ้านวน แ5โ คน คิดปนรຌอยละ 
ไ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือทียบทา จ้านวน แ่็ คน คิดปนรຌอยละ ๆเ ละต้าหนง฿นการปฏิบัติงาน
ขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จ้านวน แไ5 คน คิดปนรຌอยละ ไๆ 
 
 แ.โ ขຌอมูลทัไวเปปนการจัดฝຄกอบรมของผูຌขຌารับการพัฒนา 

         ตารางทีไ โ บบสอบถามสดงความคิดหใน฿นการจัดครงการดยสดงรຌอยละ คาฉลีไยละสวน
บีไยงบนมาตรฐานความคิดหในของผูຌขຌารับการพัฒนาทีไมีตอครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 

 

ขຌอคําถาม รຌอยละ Mean คา sd ปล 

แ. นืๅอหาของการฝຄกอบรม  ไ.แๆ เ.็แ มาก 
โ. วิทยากร 
    โ.แ การถายทอดความรูຌ ่5 ไ.โ่ เ.ๆใ มาก 
    โ.โ การน้าสนอ ่ใ ไ.แ่ เ.ๆใ มาก 
ใ. หัวขຌอรืไอง 
    ใ.แ บทบาทหนຌาทีไขององคการบรหิารสวนจงัหวัด฿นการ฿หຌบริการ
สาธารณะ 

่5 ไ.โ็ เ.ๆใ มาก 

    ใ.โ การสริมสรຌางนวคิดละการปรบักระบวนทัศน฿นการปฏิบัติ
ราชการ 

่ใ ไ.แ5 เ.ๆ้ มาก 

    ใ.ใ กิจกรรมกลุม กระบวนความคิดพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

่5 ไ.ใเ เ.ๆใ มาก 

ไ. สถานทีไฝຄกอบรม ่เ ไ.เแ เ.้้ มาก 
5. ระยะวลา฿นการฝຄกอบรม ่แ ไ.เ้ เ.็5 มาก 
ๆ. อาหารละครืไองดืไม ็โ ใ.ๆ5 แ.แใ ปานกลาง 
็. การบริการของจຌาหนຌาทีไ ่เ ไ.เไ เ.่้ มาก 

รวม  ไ.แแ เ.5่ มาก 
จากตารางทีไ โ ขຌารับการพัฒนาดยสดงความคิดหใน฿นการจัดครงการคาฉลีไยทากับ ไ.แแ  

ิS๔. ํ เ.5่ี อยู฿นระดับมาก  มืไอพิจารณาปนรายขຌอ พบวา ความชัดจน฿นการบรรยาย ความรอบรูຌ฿น
นืๅอหาวิชา คาฉลีไยสูงสุด ทากับ ใ.้เ  ิS๔. ํ เ.็5ี อยู฿นระดับมาก รองลงมา ความสามารถ฿นการน้าสนอ
นืๅอหาละหัวขຌอวิชาปนทีไนาสน฿จ คาฉลีไยทากับ ใ.่ๆ ิS๔. ํ เ.็่ี อยู฿นระดับมาก ละการจัดล้าดับ
ความส้าคัญของนืๅอหาวิชา สัมพันธละตอนืไองกัน คาฉลีไยทากับ ใ.่ไ ิS๔. ํ เ.็ๆี อยู฿นระดับมาก  

แ.ใ ปญหาละขຌอสนอนะ 
       ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ดยภาพรวมสามารถด้านินการเดຌบรรลุปງาหมายของครงการ ผูຌขຌารับการพัฒนา
฿หຌความรวมมือ฿นการท้ากิจกรรมปนอยางดีทุกหนวยการรียนรูຌ ละคารพกฎ กติกา฿นการทา้งานรวมกนัปนอยางดี  
ดยมีปญหาละขຌอสนอนะ ดังนีๅ 
ะ



็ 
 
ะะะะ ตารางทีไ ใ ความเมพึงพอ฿จของครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 

ทีไ ความเมพึงพอ฿จ จํานวน
ผูຌตอบ 

แ กຌวนๅ้าทีไบริการเมสะอาด ไ 
โ นืๅอหายังเมคอยตรงประดใน ไ 
ใ ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการอบรมควรมรีะยะวลาทีไมากกวานีๅ แ 
ไ ควรจัดทีไ อบจ.ล้าปาง หมาะสมมากกวา แ 
5 สถานทีไจอดรถเมพียงพอ แ 

   
ตารางทีไ ไ ขຌอสนอนะของผูຌขຌารับการพัฒนาทีไมีตอครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 
ทีไ ขຌอสนอนะ จํานวน

ผูຌตอบ 
แ จัดครงการเดຌดีหมาะสมมาก แ 

 
สวนทีไ โ ขຌอมูลจัดการฝຄกอบรมทางวิชาการดยการบรรยาย ละศึกษาดูงาน 
 โ.แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา 
       ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
ล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ  มีจ้านวนผูຌขຌารับการพัฒนาจ้านวน ้แ คน มีผูຌขຌารับการพัฒนาสงบบ
ประมินความพึงพอ฿จตอการขຌารับการพัฒนาจ้านวนทัๅงสิๅน ่้ คน คิดปนรຌอยละ ้็.่เ ของผูຌขຌารับการพัฒนา 
ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 ตารางทีไ 5 จ้านวนละรຌอยละขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพัฒนา  

ทีไ รายละอียด 
ขຌอมูลผูຌขຌารับการพัฒนา 
จํานวน
ิคนี 

รຌอยละ 

แ. พศ ่9 แเเ.เเ 
 ชาย ไแ ไๆ 

หญิง ไ่ 5ไ 
โ. อาย ุ ่9 แเเ.เเ 
 ู  โแ ู ใเ ป แ็ แ้ 

ู  ใแ – ไเ ป โ5 โ่ 
ู  ไแ – 5เ ป ใเ ใไ 
ู  5แ – ๆเ ป แ็ แ้ 

ใ. ระดับการศึกษา ่9 แเเ.เเ 
 ู ตไ้ากวาปริญญาตร ี แไ แๆ 

ู ปริญญาตรีหรือทียบทา 5แ 5็ 
ู สูงกวาปริญญาตรี โไ โ็ 
ู อืไนโ เ เ 



่ 
 

ทีไ รายละอียด 
ขຌอมูลผูຌขຌารับการพัฒนา 
จํานวน
ิคนี 

รຌอยละ 

ไ. ต้าหนง฿นการปฏิบัติงาน ่้ แเเ.เเ 
 ู ผูຌบริหารองคการบรหิารสวนจังหวัดล้าปาง ้ แๆ 
 ู ขຌาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด 5แ 5็ 
 ู ลูกจຌางประจ้า เ โ็ 
 ู พนักงานจຌาง โ้ แๆ 

 จากตารางทีไ  5 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌ  ขຌารับการพัฒนา ดยสวน฿หญ ปนพศหญิง จ้ านวน  
ไ่ คน คิดปนรຌอยละ 5ไ ผูຌขຌารับการพัฒนาสวน฿หญมีอายุระหวาง ไแู5เ ป จ้านวน ใเ คน คิดปนรຌอยละ ใไ 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือทียบทา จ้านวน 5แ คน คิดปนรຌอยละ ไ็ ละต้าหนง฿นการปฏิบัติงาน
ขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จ้านวน 5็ คน คิดปนรຌอยละ 5็  
 
 โ.โ ขຌอมูลทัไวเปปนการจัดฝຄกอบรมวิชาการดยการบรรยาย ละศึกษาดูงาน ของผูຌขຌารับการ
พัฒนา 

         ตารางทีไ 6 บบสอบถามสดงความคิดหใน฿นการจัดครงการดยสดงรຌอยละ คาฉลีไยละสวน
บีไยงบนมาตรฐานความคิดหในของผูຌขຌารับการพัฒนาทีไมีตอครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 

 

ขຌอคําถาม รຌอยละ mean คา sd ปล 

แ. นืๅอหาของการฝຄกอบรม 
    แ.แ การบรหิารจัดการขยะ ้โ.แใ ไ.ๆแ เ.5ใ มากทีไสุด 
    แ.โ การบรหิารจัดการสวนสาธารณะ การจัดสวนละการดูลรกัษา ่้.่่ ไ.ไ้ เ.ๆ5 มาก 
    แ.ใ การสงสริมการทองทีไยว ่ๆ.้ๆ ไ.ใ5 เ.่แ มาก 
    แ.ไ การพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา การปรรูปสินคຌากษตร ่โ.ๆ้ ไ.แใ เ.่่ มาก 
    แ.5 การบรหิารงานบุคคลละกจิการสภา การบรหิารงานการงิน
ละการคลัง 

่โ.โไ ไ.แแ เ.้ๆ มาก 

ใ. สถานทีไศึกษาดูงาน ้เ.แแ ไ.5แ เ.ๆ้ มาก 
5. ระยะวลา฿นการศึกษาดูงาน ่ๆ.็ไ ไ.ใไ เ.่โ มาก 
ๆ. อาหารละครืไองดืไมระหวางศึกษาดูงาน ่ๆ.็ไ ไ.ใไ เ.็เ มาก 
็. การบริการของจຌาหนຌาทีไ ้เ.5ๆ ไ.5ใ เ.็5 มาก 

รวม  ไ.ใ็ เ.59 มาก 
จากตารางทีไ ๆ ขຌอมูลทัไวเปปนการจัดฝຄกอบรมวิชาการดยการบรรยาย ละศึกษาดูงาน ของผูຌขຌา

รับการพัฒนา คาฉลีไยทากับ ไ.ๆแ ิS๔. ํ เ.5ใี อยู฿นระดับมากทีไสุด  มืไอพิจารณาปนรายขຌอ พบวา  
แ.แ การบริหารจัดการขยะ คาฉลีไยสูงสุด ทากับ ไ.ๆแ ิS๔. ํ เ.5ใี  อยู฿นระดับมากทีไสุด รองลงมา  
็. การบริการของจຌาหนຌาทีไ คาฉลีไยทากับ ไ.5ใ ิS๔. ํ เ.็5ี อยู฿นระดับมาก ละใ. สถานทีไศึกษาดูงาน 
คาฉลีไยทากับ ไ.5แ ิS๔. ํ เ.ๆ้ี อยู฿นระดับมาก อยู฿นระดับมาก  

 



้ 
 

โ.ใ ปญหาละขຌอสนอนะ 
  ครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ ดยภาพรวมสามารถด้านินการเดຌบรรลุปງาหมายของครงการ ผูຌขຌารับการพัฒนา
฿หຌความรวมมือ฿นการท้ากิจกรรมปนอยางดีทุกหนวยการรียนรูຌ ละคารพกฎ กติกา฿นการทา้งานรวมกนัปนอยางดี  
ดยมีปญหาละขຌอสนอนะ ดังนีๅ 
ะะะะ ตารางทีไ ็ ความเมพึงพอ฿จของครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 

ทีไ ความเมพึงพอ฿จ จํานวน
ผูຌตอบ 

แ ควรมาชวงทีไปนฤดูกาลทองทีไยว โ 
โ ควรมีการศึกษาดูงานทีไหลากหลายกวานีๅ แ 
ใ ระยะวลาศึกษาดูงานนานเป แ 

   
ตารางทีไ ่ ขຌอสนอนะของผูຌขຌารับการพัฒนาทีไมีตอครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ 
 

ทีไ ขຌอสนอนะ จํานวน
ผูຌตอบ 

แ จัดครงการเดຌดีหมาะสมมาก โ 
โ อยาก฿หຌจัดครงการอืไนโ อีก โ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แเ 
 

ะ
ะ

ภ คผนวกะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ

ะ
ะ

ะ
ะ

ะ

ะ
ะ
ะ
 



แแ 
 

คํานํา 
 

 รายงานผลการด้านินการครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ   ฉบับนีๅ จัดท้าขึๅนพืไอสรุปผลการฝຄกอบรมพัฒนา 
พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการพัฒนา ละ฿หຌความส้าคัญ฿นการปลูกจิตส้านึก  ฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริต การ
สงสริมบทบาทละการมีสวนรวม฿นการปງองกันปราบปราม ละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 

 รายงานผลการด้านินการครงการฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดล้าปาง ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ เดຌด้านินการสรใจสิๅนอยางมีประสิทธิภาพ ทัๅง฿นดຌาน
วิธีการพัฒนา การบริหารจัดการครงการ ละอืไน โ อีกทัๅงยังเดຌรับการชืไนชมละก้าลัง฿จจากผูຌขຌารับการพัฒนา 
คณะผูຌบริหารครงการตຌองขอขอบพระคุณ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดินายทองดี จอมวงศี รวมทัๅง
บุคลากรทุกทานทีไ฿หຌการสนับสนุนครงการจนประสบความส้ารใจกินความคาดหมาย 
 
 
 

                                                ฝຆายบริหารงานบุคคล ส้านักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด 
  องคการบรหิารสวนจังหวัดล้าปาง 

ะ
ะ
ะ
ะ

ะ
ะ
ะ
ะ
ะ



แโ 
 
ะ

สารบัญ  
 

 หนຌา 
ชืไอครงการ แ 
หลักการละหตุผล แ 
วัตถุประสงค ใ 
กลุมปງาหมาย ใ 
วิธีการด้านินการ ใ 
ระยะวลาด้านินการ ไ 
สถานทีได้านินการ 
งบประมาณด้านินการ 

ไ 
ไ 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมลู 
กณฑการประมินผลการพัฒนา 
ผลการด้านินการพฒันากลุมปງาหมาย 
สรปุผลการด้านินการพัฒนากลุมปງาหมายิการจัดฝຄกอบรม ณ รงรมล้าปางวียงทองี 

แ.แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพฒันา 
แ.โ ผลการประมินความพึงพอ฿จ 
แ.ใ ปญหาละขຌอสนอนะ 

สรปุผลการด้านินการพัฒนากลุมปງาหมายิการจัดฝຄกอบทางวิชาการ ละศึกษาดูงานี 
โ.แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌารับการพฒันา 
โ.โ ผลการประมินความพึงพอ฿จ 
โ.ใ ปญหาละขຌอสนอนะ 

ไ 
ไ 
ไ 
ๆ 
5 
 
 
 

็ 

  
ภาคผนวก แเ 
 

ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ

ะ
ะ
ะ

 



แใ 
 
ะ
ะ

ะ

 ะ

ร ยง นะ
ผลก รบรห รจดก ระ ครงก รฝกอบรม พ่มปร สทธภ พะ

ก รปฏบตง นของบคล กระะ
ปร จํ ปงบปร ม ณะะพเศเ2561ะ

ะ
ะ
ะ

วนท่ะ2ะกรกฎ คมะพเศเะะ2561ะะ
จดฝกอบรมะณะหองปร ชม รง รมลํ ป ง วยงทองะะ

ล วนท่ะ3ะ–ะ8ะกรกฎ คมะพเศเ2561ะะ
ศกษ ดง นจงหวดพษณ ลกะ,ะกรง ทพมห นคระ,ะะ

จงหวดร ยองะ ล จงหวดตร ดะ
 
 
ะ

ฝ ยบรห รง นบคคละสํ นกปลดองคก รบรห รสวนจงหวดะ
องคก รบรห รสวนจงหวดลํ ป งะ
ะะะะะะะะ19ะะกรกฎ คมะะ2561ะ

 

 


