
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เรื่อง แผนพ ัฒนาบ ุคลากร ๓ ปี (พ.ศ. ๒!£๖๑ -  ๒๔๖๓)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโต้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี
(พ.ศ.๒๔๖๑ -๒!£๒๓) ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพ ื่อเป ็นกรอบแนวทางการพัฒนา 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพี่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ 
จริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการโนตำแหน่งนั้นโต้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๐ แก้ไข 
เพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๔) พ .ศ .๒๔๔๒ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ ท่ี ๘๔/๒๔๔£๙ เรื่อง 
การโต้มาที่งสมาธิกลภาท้องถิ่นหริอบริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๔๗ 
ข้อ ๑๑ และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด จ ังหวัดลำปาง เรื่อง 
หล ักเกณ จ่นเละเง ื่อนโขเก ี่ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลขององค ์การบริหารส ่วนจังหวัด ลงวันที่ 
๑๑ พ ฤ ศ จ ิก ายน  ๒๔๕๔ ข้อ ๒๗๑ และข้อ ๒๔๐ หน ังส ีอลำน ักงาน ก .จ . , ก .ท ., ก.อบต. 
ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๔๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๔๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการ 
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด จ ังหว ัดลำปาง (ก .จ .จ .) ในการประชุมครั้งท ี่ ๙/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒!£๖๐ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๓ ) ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นโป 

ประกาศ ณ วันที่!* I  กันยายนกันยายน พ.ศ.๒๔๖๐

( นายทองดี จอมวงค์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ก

ค ำ น ำ

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๙๖® -๒<£๖๓) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ฉบับนี้ จ ัดทำขึ้นภายโต้ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กรและนโยบายของผู้บริหาร 
เพ ื่อเป ็นแมทิศหริอท ิศทางในการวางแผนการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการ ข ้าราชการครู บ ุคลากร 
ทางการติกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้งเป็นบุคลากรที่มีบทบาท 
สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโห้ใปสู่เบัาหมายและตอบลนอง 
ความต้องการของประชาชน ดังนั้น ข้าราชการ ข้าราชการครู บ ุคลากรทางการติกษา ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีติด และวิธี 
ปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความลามารถของตนเองให้ลามารถตอบลนองต่อภารกิจของ 
องค์กรใต ้อย่างรวดเร์วและมีประสิทธ ิภาพ โดยมุ้งเน ้นเป็นผู้รอบรู้ รู้ลึก และเป็นแรงผลักคันต่อ 
ความลำเริจขององค์กร รวมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและผลลัมฤทธึ๋ฃองงาน 
การนำสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ1ให้บุคลากรมีพี้นฐาน 
สมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบ ุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงใต้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖©-๒๕๖๓) ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ึน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นการให้บุคลากรทุกตำแหน่งใต้รับการพัฒนาให้มีความรู้ใน 
หน้าท ี่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และใต ้ร ับการพ ัฒนาอย่างต ่อเน ื่องตลอด 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

หวังเป ็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๙๖© -๒ ๙๖๓ ) ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโต้รับ 
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและใต้มาตรฐาน อันจะส่งผลให้ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทาง 
การต ิกษา ล ูกจ ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ม ีค ุณภาพและมีค ุณธรรม 
จริยธรรมอย่างแท้จริง

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



สารบญ

เรื่อง หน้า

คำน่า ก
หลักการและเหตุผล ๑
วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร รท
ขั้นตอนการลัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนลังหวัดลำปาง ๔
ขอบเขตในการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ๘
เครื่องมือท่ีพเนการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ๘
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ๑๑
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ๑๑
ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร ๑๙
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ๑๙
ประโยชน์ของแผนพัฒนาบุคลากร ๒0
การติดตามและประเมินผล ๒๑

๒๓ภาคผนวก



๑

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๓) 
ขององค์การบริหารล่วนจังหวัดลำปาง

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีบทบาทสำคัญขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสำปาง เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ข ับเคลื่อนภารกิจต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง 
โปสู่เบัาหมายความสำเร์จตามวัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการของประซาซน คังน้ัน การพัฒนา 
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
โต้อย่างมืออาขีพ สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเบัาหมายยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำปาง ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พ ึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำปาง อ ันจะทำให ้องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสำปางเจร ิญก ้าวหน ้า เก ิดการพ ัฒ น าอย ่างต ่อ เน ื่อง 
และเป ็นการเตร ิยมความพร้อมของบ ุคลากรให ้สามารถรองร ับการเป ็นผ ู้นำการเปล ี่ยนแปลงต ่าง ยุ 
ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๙๔๑ 
มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พ ัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีล ักษณะเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ฃ้อมุ)ลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในต้านต่าง ยุ 
เพื่อนำมาประยุกตใช้ในการปฏิบัติราชการโต้อย่างถูกต้อง รวดเร์วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิลัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในลังทัดให้ 
เป ็นบุคลากรที่ม ืประสิทธิภาพและมีการเร ียนรู้'ร ่วมทัน ทั้งนื่ เพ ื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการให้สอดคล้องทับการบริหารราชการให้เกิดผลลัมฤทธิ้ ขึ้งแนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ 
เสริมสร้างแรงจูงใจจะต้องสอดคล้องทับภารกิจ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนความจำเป็น 
ในการพ ัฒนาของข้าราชการในแต่ละกลุ่มและผลการประเม ินการปฏ ิบ ัต ิราชการของข้าราชการด ้วย 
การพ ัฒนาบุคลากร จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรโต้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ 
บุคลากรโต้พัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

๑ . ๓ ตาม ร ัฐธรรม น ูญ แ ห ่งราช อ าณ าจ ักรโท ย พ ุทธค ักราช ๒๔๖๐ ม าตรา ๒๔๑ 
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นโปตามที่กฎหมายบัญญัติ ขึ้งต้องใช้ระบบ 
คุณธรรมและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องทันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมทันหรือการลับเปลี่ยนบุคลากร 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยทันโต้

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒<£๖๑ -๖!£๖๓)
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๑.๔ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐาน 
ท ั่วโปเก ี่ยวก ับอ ัตราตำแหน ่ง และมาตรฐานซองตำแหน่ง ลงวันกี่ ๒๒ พ ฤศจ ิกายน  ๒๔๔๔ ข้อ ๒๔ 
กำหนดโห้มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติกี่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นโต้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

๑.๔  ประกาศคณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด จ ังหว ัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ ์และเง ี่อนใฃเก ี่ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลซององค ์การบริหารส ่วนจังหวัด ลงวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ ข้อ ๒๗๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นโต้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.'๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง (ก.จ.จ. 
ลำปาง) ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔อ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กี่ ก.จ.จ. 
กำหนด โดยกำหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบ 
ของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ต ้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
เก ี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวิน ัยมีความรับผิดชอบ มีขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีความเรื่อนั้น มีความจงรักกักดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ

๑ .๘ องค ์การบร ิหารส ่วนจังหวัดลำปางเป ็นองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นขนาดใหญ ่ 
มีบุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลังขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย

ข้าราชการ แบ่งเป ็น๔ สายงานคือ 
๑. สายบริหาร 
๒. สายอำนวยการ 
๓. สายวิชาการ 
๔. สายท่ัวโป

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๔»๑ -๒๔»๓)



๓

ลูกจ้างประจำ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
๑. กลุ่มบริหารพื้นฐาน 
๒. กลุ่มสนับสนุน 
๓. กลุ่มช่าง

พนักงานจ้าง แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
๑. พนักงานจ้างผู้เขึ้ยวซาญฟิเศษ 
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
๔. พนักงานจ้างทั่วโป

๑.๙ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงโต้จัดทำ 
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๔»๑ -๒๔»๓) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพี่อเป็นกรอบ 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้ฬอดคล้องและสนับสนุนเป๋าประสงค์เช้งยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง

๒. ว ัตถ ุประสงค์การพ ัฒนาบุคลากร
๒.๑ เพี่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.๒ เพ ี่อให ้บ ุคลากรในลังลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โต้รับการพัฒนาโปสู่ 

เป๋าหมายตามกลยุทธ์ขององค์กรโต้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ส.๒๔»๑ -๒๔»๓)
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในลังลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยึดมนในหลัก 

ค ุณธรรม และจร ิยธรรมในการปฏ ิบ ัต ิงาน ตามห ล ัก เกณ ฑ ์และว ิธ ีการบร ิห ารจ ัดการบ ้าน เม ืองท ี่ด ี 
พ.ศ. ๒๔๔»

๒.๔ เพื่อให้บุคลากรในลังลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โต้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีพถุติกรรมในการทำงานที่สอดคล้องลับความต้องการขององค์กร ปฏิบัติ 
หน้าที่ใต้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๔ เพี่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง สามารถนำผลการดำเนินงานมาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพี่อให้ทราบ 
ถ ึงความสำเร ็จของการพ ัฒนาความร ู้ความสามารถในการพ ัฒนา และผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้เข ้ารับ 
การพัฒนา

๒.'» เพื่อให้ผู้บังดับบัญชาและผู้ใต้บังดับบัญชามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงข้ึน

แผน'ทฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ -๒๔»๓)



๒.ร๙ เพื่อส่งเสริมคุณภาพขีวิตที่ดี มีแรงจุงใจในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลระหว่างขีวิต 
การทำงานและขีวิตส่วนตัวของบุคลากร

๒.๘ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง

๓ .ข ั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ t! ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕จ® -๒๕๒๓ ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

เป็นแผนพัฒนาความสามารถในการทำงานของบุคลากรภายใต้ความคาดหวังขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ 
ไปสู่จุดที่ต้องการ โดยพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่พึงประสงค์ 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการสร้างจุดแข็งและกำจัดจุดอ่อนของบุคคล ซ่ึงจะต้อง
เป็นความร่วมมือระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องดำเนินการรวมกันอย่างใกล้ชิดด้วยส้มพันรภาพที่ดี 
ต่อกัน

ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕ะ)©-๒๕จ ๓ ) ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ถ ือว่าผ ู้บ ังต ับบ ัญชามีบทบาทสำคัญมาก เพราะต้องร่วมพิจารณาการประเม ินจุดอ่อน 
จุดแข็งหรือสิงที่ต้องพัฒนา อีกทั้งต้องให้คำแนะน่าเกี่ยวกับวิธีการที่ใ!}ในการพัฒนาผู้ใต้บังตับบัญชา เพ่ือให้ 
เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานมากที่สุค จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลการให้ตรงตามเบัาหมายที่กำหนดไว้ ตังนี้

๑. ว ิเคราะห ์ SWOT Analysis จุดแข็ง จ ุดอ ่อน โอกาส และภ ัยค ุกคาม โนการพัฒนา 
บ ุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

จุดแข็ง (S trengths ะ ร)
๑. ม ีบ ุคลากรท ี่ม ีความรู้ความสามารถ ม ีต ักยภาพ มีแนวคิดในการทำงานสมัยใหม่ 

มีสายการบังตับบัญชาที่ชัดเจน และมีสมรรถนะในการชันเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. มีการแบ่งงานกันทำ มีเจ้าหน้าที่วับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้ 

สะดวกรวดเร์วทันต่อเหตุการณ์
๓. ม งีบประมาณเพ ียงพอสำหรับการพ ัฒนาบ ุคลากร และผูบ้ริหารให้การสนบสนุน 

การพัฒนาทั้งด้านวิชาการและด้านการพัฒนาบุคลากร จึงทำให้ทุกคนมีโอกาสได้วับการพัฒนาอย่างน้อย 
หน่ึงหลักสูตรในแต่ละปี

๔. มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพียงพอ และทันสมัย ทำให้การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒ ๑  -๒<£๖๓)



๕. มีกรอบัใครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้ตามภารกิจ อำนาจ 
หน้าที่ ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารอ่านจังหวัดลำปางมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน (W eakness ะพ )
๑. การปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการยังขาดความเที่อมโยงเกื้อหนุนที่งกันและกัน 
๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเที่ยวชาญเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นระบบ 

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และยึดถือวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม จุไม่ยอมรับ 

การเปลี่ยนแปลงและแนวคิดสมัยใหม่ในการปรันปรุงการทำงาน
๕. ป ัญหาค้านวิทยาการและเทคโนโลยีท ี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรมี 

ความรู้ที่ล้าสมัย และโม่ยอมรันการเปลี่ยนแปลง 
โอกาฬ (Opportunities ะ 0)

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๔๑๐ -๒๔๑๔) เน้นให้ 
คุณค่าของคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

๒. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงาน 
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเพิ่มทักษะเฉพาะตำแหน่ง ทำให้ 
บุคลากรนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. มีหลักสูตรการแกอบรมระยะสั้นของสถาบันการคิกษาหรือหน่วยงานอี่นที่บุคลากร 
สามารถพัฒนาตนเองได้

๔. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาข้าราชการและการรับรู้ 
ข่าวสารหรือองค์ความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนา 

อุปสรรค (Threats ะ!)
๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบางประการโม่เอื้อต่อการปฏิบัต ิงานและมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงบ่อย
๒. ด้านค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมของลังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

มีผลต่อความต้องการพัฒนาบุคลากร
๓. ปัจจ ัยการเม ือง โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการสนับฬนุน 

ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๔ะ)๑ -๒ ๔อ๓)



๖

๔. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย ระเปียบ 
หนังสือส่ังการ ทำให้บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. กำหนดว ิส ัยท ัศน ์ พ ันธก ิจ ย ุท ธศาส ตร ์ และนโยบายนายกองค ์การบร ิหารส ่วน
จังหวัดลำปาง

ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โต้กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

๒.๑. ว ิส ัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
“องค์กรแห ่งการฟ'ฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

องค์กรแห่งการพัฒนา หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กรที่ม ี 
ค ุณ ภาพ บ ุคลากรม ีความ ร ู้ ความสามารถ ม ีระเบ ียบวิน ัย ม ีความรับผ ิดชอบ ม ีขว ัญและกำล ังใจ 
ในการปฏิบัติงาน ม ีความเร ื่อม ั่นม ีความจงรักภ ักด ี และภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ การทำงานและการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

บริการสาธารณะแบบบูรณาการ หมายความว่า การให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาซนจังหวัดลำปาง ม ีการแอมโยงแผนงานโครงการ การประสาน 
ข้อมูล การประสานงบประมาณ และประสานการทำงานต้านอื่น ยุ ก ับหน่วยงานและองค์กรต ่าง ยุ 
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะต่อประชาชนจังหวัดลำปาง

๒.๒ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โต้กำหนดประเต้นยุทธศาสตร์ต ้านการบริหารและ 

การพัฒนาองค์กรโว้ในแผนพัฒนาลี่ปี {พ.ศ.๒£๒๑-๒£๒๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา 
ด้านการบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กร ดังนี้

๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและ 
กำลังใจในการปฏิบ ัต ิงาน มีความเพื่อมั่น ม ีความจงร ักภ ักด ี และมีความภาคภูม ิใจในองค์กร ยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ

๒. การพ ัฒนาเคริ่องม ือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยพัฒนาและส่งเสริมให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ดี พร้อมบริการประชาซน และมีสถานที่ปฏิบัติงานที่ 
สะอาด และสะดวกในการให้บริการประชาชน

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๖๕ช ๑ -๒๕๖๓)



๒.๓ วิส ัยท ัศน ์การพ ัฒนาบ ุคลากร
“พัฒนาบุคลากรโห ้เป ็นคนเก่ง คนดี และม ีค ุณธรรม”

๒.๔ พันธกิจ
๑. ส่งเสริม'ให้'บุคลากรโต้'รับการพัฒนาความรู้อย่าง'ทั่วถึงทุกตำแหน่ง 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งงาน (มีความรู้และทักษะในการบริหารและ 

ปฏิพัสิงานได้อย่างมีประสิทธิผล)
๓. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งคน (เข้าใจตนเอง เข้าใจคนสิน รู้วิธี 

ทำงานและอยู่ร่วมกับคนสินอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นที่จะรักคนอื่น รักองค์กร)
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และ

มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี)
๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารบุคลากรโห้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทค 

๒.๕ ย ุทธศาสตร์การพ ัฒนาบ ุคลากร
๑. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สำปางให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม และทัศนคติในการทำงานที่ดี
๒. พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. พัฒนาระบบงาน'ที่มุ่งผลลัมสุทธึ๋ โปร่งใส และเป็นธรรม
๔. สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการป่องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
๔. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักของ 

หน่วยงานในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖. สนับสนุนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล 

๒.๖ นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เพื่อให้การบริหารราชการสามารถบรรลุถึงภารกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

จึงได้กำหนดนโยบายบริหารงานบุคคลไว้ ลังนี้
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ โดยเน้นการบริหารเช้งกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ 

และมุ่งผลลัมฤทธึ๋ นำเทคโนโลยีสารลนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 
ยึดประซาซนเป็นศูนย์กลางโนการพัฒนา เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ และการทำงานเช้งรุกมากขึ้น 
ให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี {พ.ศ.'๒๔3๑ -๒๔ร>๓)



๒. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ล ูกจ้าง และพนักงานจ้างอย่างต่อเนื่อง เสรม สร้าง 
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความโปร่งใสโนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบัองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เที่อถีอโว้วางใจของประชาชน ให้ยึดมั่นในความที่อสัตย์ 
ส ุจริตและความถูกต้องชอบธรรม โดยให้ม ีการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดที่อจัดจ้าง 
ตลอดจนตรวจสอบการใข้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใข้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่บุคลากรขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๔. ขอบเขตโนการดำเน ินการพัฒนาบุคลากร
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๔ะ>๑ -๒ ๕ ๖๓ )ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง จะครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการ ประเภทบริหาร (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง) ประเภทอำนวยการ 
(ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง) ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการ 
ฟิเศษ และระดับเที่ยวชาญ) ประเภทท่ัวไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ) ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการสืกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๔. เครื่องมือที่โซ?นการดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ราชการโด้ 

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามที่ต้องการ โต้แก่
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้ หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ติหรึอให้เถึนมาตรฐาน 

ที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา หรือเกณทัวัดผลสัมฤทธิ้ที่ส่วนราชการกำหนด 
อํกทั้ง การสร้างสรรค์ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเบัาหมายที่ยากและท้าทาย

๒. การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการ 
ต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น รุ ที่เกี่ยวข้อง

๓. การสั่งสมความเที่ยวชาญในงานอาธิพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ การสั่งสมความรู้ 
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการสืกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนสามารถประยุกต์ใข้ค'วามรู้เธิ'ง'วิชาการและเทคโนโลยีต่าง รุ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ้

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม หมายถึง การดำรงตน และประพฤติ 
ปฏ ิบ ัต ิอย ่างเหมาะสมถูกต ้องท ั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาธ ิพ และจรรยาบรรณ 
ข้าราชการ เพื่อรักษาดักดิ้ศริแห่งความเป็นข้าราชการ

๔. การทำงานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม 
ขององค์กร รวมทั้งสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาธิกในทีม

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๔ะ>๑ -๒(ร๖๓)



ทั้งนี้ เครื่องฝึอที่'ใช ้'ในการพัฒนาบุคลากรผู้บ ังคับบัญชา'จะต้องพิจารณาข้อมูลทั้งสอง 
ส่วนรวมกัน เพี่อนำโปใช้เป็นหลักในการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพภารทำงานและ 
ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน เฟือให้เกํดผลลัมฤทธึ๋ของงานตามเป๋าหมายขององค์กร ที่งโนการพัฒนาสามารถ 
เสือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคล ดังตารางแผนภาพ

แผนภาพแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒1£๖๑ -๒£๖๓)



๑๐

๑. การแกอบรม (Training) เน ้นการเรียนรู้จากผู้เร ียนหลากหลายกลุ่มงาน/ตำแหน่งงาน 
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดอบรม หรือส่งบุคลากรโป'ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่ 
เหมาะลม

๒. การลอนงาน (Coaching) เน ้นอธ ิบายรายละเอ ียดของงาน โม่จำเป ็นจะต้องอยู่ในที่ 
ปฏิบัติงาน อาจจะเป็นการลอนนอกพื้นที่ปฏิบัติงานประจำโดยส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือ 
หัวหน้าฝ่ายโดยตรงจะทำหน้าที่ลอนงานให้กับบุคลากร

๓. การ'ฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the job Training) เน้นการแกในการปฏิบัติจริงโดยมี 
ผู้สอนที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือบุคคลที่โด้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จะต้องติดตาม 
เพื่ออธิบายและขึ้แนะ ขึ้งเครื่องมือนี้จะเกิดประโยซนํโด้ถ้าให้คู่กับการสอนงาน

๔. การเพ ิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มื 
ขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งาน1ท่ีโต้'รับ 
มอบหมายจะโม่ยากหรือโม่ต้องให้ความคิดเห้งวิเคราะห์มากนัก

๕. การมอบหมายงาน (Delegation) เน้นการกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและ 
อำนาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโปปฏิบัติแทน ขึ้งงานที่มอบหมายส่วนใหญ่ 
จะเป็นงานที่มีลักษณะเป็นงานประจำ

๖. การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อบุคลากรมีปัญหาที่ 
เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องทำหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการเพี่อให้บุคลากร 
สามารถแก้โขปัญหาที่เกิดขึ้น

๗. การต ิดตาม/ล ังเกต (Job Shadowing) เน ้นการเรียนรู้ งานจากการเล ียนแบบ และ 
การติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานนั้น =1 เป็นเครื่องมือที่โม่ต้องให้เวลามากนักในการพัฒนาความสามารถ 
ของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรจะต้องทำหน้าที่ลังเกตติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน

๔. การเรียนรู้ด ้วยตนเอง (Self Learning) เน้นการแก ฝนปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่ง/ซ่อง 
ทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือคิกษาระบบงานจาก Work Instruction หรือค้นคว้าข้อมูลผ่านทาง 
Internet หรือเรียนรู้จาก E-Learning หรือสอบถามผู้รู้

๙. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจากองค์กรที่เป็น 
ต ัวอย่าง (Best Practice) ในเร ื่องท ี่ต ้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากรเห์นแนวคิดและหลักปฏิบัติที่ประสบ 
ความลำเร์จลันนำโปสู่การปรับให้ในองค์กรต่อโป

๑๐. การแ ก งานกับผู้เข ึ้ยวชาญ (Counterpart) เน้นการแกปฏิบัต ิจริงกับผู้เข ึ้ยวชาญที่ม ี 
ประสบการถ4ในเรื่องนั้น เป็นการแกอบรมภายนอกสถานที่ หรือการเห้ญผู้เขึ้ยวชาญให้เข้ามาแกงานกับ 
บุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๒อ© -๒<£๖๓)



©๑. การประชุม/สัมมนา (Meeting/Senninar) เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน 
ให้เถึดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู้นำการประชุม/สัมมนา จึงมีบทบาทสำคัญมากในการกระตุ้น 
จูงใจ โห้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนานำเลนอความคิดเห็นร่วมคัน

๑๒. การให้ท ุนการคิกษา (Scholarship) เน ้นการให้ท ุนการคิกษาเพี่อให้ผู้เร ียนมีความรู้ 
ประลบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์ผ ู้ลอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายคับผู้เรียนด้วยคัน ขึ้งบุคคลที่โต้รับทุน 
จะต้องใข้เวลาการทำงานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจากองค์กร

๖. แนวทางโนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำปาง โต้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรเป็นสิงที่จำเป็นต่อ 

ประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เมื่อได้มีการสรรหาเข้าทำงานแล้ว ก็มีโต้หมายความว่าจะ 
สามารถให้เข ้าทำงานโต้ท ันทีเสมอโป จำเป ็นจะต้องม ีการอบรมแนะนำเบ ึ้องต ้นแก่ผ ู้เข ้าทำงานใหม่ 
(Orientation) ในบางกรณีอาจต้องมีการอบรมถึงวิธีการทำงาน (เท -  service training) ให้ด้วย

นอกจากนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติงานโต้ทำงานโปนาน ทุ ประกอบคับระเบียบ หสักเกณฑ์และ 
เทคนิคต่าง  ๆในการทำงานโต้เปลี่ยนแปลงโปจำเป็นที่จะต้องมีการอบรมเพี่อให้สามารถทำงานโต้ดีเซ่นเดิม 
โดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ขึ้งรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรจะเป็นผู้ดำเนินการในการพัฒนาบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะกำหนดการดำเนินการออกเป็น ๒ วิธี คือ

๑. การจัดแกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ขึ้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ คือ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปสัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการเอง

๒. การส่งเข้ารับการแกอบรม การแกอบรม การคิกษาดูงาน หรือส่งโปรับการคิกษาอบรม 
ในส่วนราชการอื่น หรือสถาบันพัฒนาบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือโครงการที่ 
ร่วมมือคับสถาบันการคิกษา

๗. หลักส ูตรการพัฒนาบ ุคลากร
ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ บี (พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๓ )ขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสำปาง กำหนดให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องโต้รับการพัฒนาทุกตำแหน่งภายในรอบ 
ระยะเวลา ๓ บี ต้องโต้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรูพ ี๋นฐานในการปฏิบ ัติราชการ ประกอบด้วย 
๑.๑ หลักการเขียนหนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ 
๑.๒ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ้ในการทำงาน 
๑.๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓)



๑๒

๑.๔ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๑.๔ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกบงานในหน้าที่ร ับผิดชอบ ประกอบด้วย
๒.๑ การประชุมเช้งปฏิบ ัต ิการเพ ื่อเสริมสร้างศ ักยภาพในการจัดทำยุทธศาสตร์

การพัฒนาบุคลากร
๒.๒ การวางแผนกลยุทธ์
๒.๓ กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา 
๒.๔ การคิดเช้งสังเคราะห์ 
๒.๔ ภาษาเพี่อการทำงาน

-  ภาษาอังกฤษ
-  ภาษาจีน

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การควบคุมภายใน
๓.๒ การบริหารจัดการด้านพัสดุและทรัพย์สิน
๓.๓ การบริหารงานด้านช่าง
๓.๔ การจัดทำแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๔ การบริหาร'จัดการด้านการเงิน การคลัง และบัญช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. หลักสูตรด้านการบริหาร ประกอบด้วย
๔.๑ การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
๔.๒ การบริหารความขัดแย้ง
๔.๓ การลื่อสารเพี่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
๔.๔ การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๔ การบริหารการเปลียนแปลง (Change Management)

๔. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย 
๔.๑ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๔.๒ โครงการบัองสันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
๔๓ คุณธรรมสำหรับข้าราชการ 
๔๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔๔ การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๔»๓)



๑๓

โนการพัฒนาบุคลากรโม่เพียงแต่จะทำให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
สืฃ้ึนเท่าน้ัน ยังจะล่งผลให้โด้ผลงานสูงฃื้น อันจะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง จึงจำเป็น 
ที่จะต้องพัฒนาอย่างที่'วถึง เท่าเทียมกัน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น ๓ กลุ่ม คิอ

๑. ประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น โดยม ีว ิธ ีการพ ัฒนาบ ุคลากรด ังน ี้ 
๑.๑ การ!!กอบรม องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปาง โด ้กำหนดวิธ ีการแกอบรม 

ประเภทอานวยการท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น โว้เป็นหลักสูตรต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑) ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น

(๑) หลักส ูตรลำหรับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของผ ู้บริหารท ้องถ ิ่น 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง/สูง 
๒) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (ผ ู้อำนวยการกอง)

(๑) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับหัวหน้าลำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) หล ักส ูตรการพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพในการทำงานลำหรับผ ู้อำนวยการ 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) หล ักส ูตรการพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพในการทำงานสำหรับผ ู้อำนวยการ
กองแผนและงบประมาณ

{๔) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง 
(๙) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง 
(๖) หล ักส ูตรการพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพในการทำงานสำหรับผ ู้อำนวยการ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
{๗) หล ักส ูตรการพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพในการทำงานสำหรับผ ู้อำนวยการ 

กองการคิกบา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓) ประเภทอำนวยการท ้องถ ิ่น  ระดับต้น (ห ัวหน ้าฝ ่าย)

(๑) หลักสูตรสำหรับนักบริหารงานที่'วโป
(๒) หลักสูตรลำหรับนักบริหารงานการคิกบา
(๓) หลักสูตรลำหรับนักบริหารงานนโยบายและแผน
(๔) หลักสูตรลำหรับนักบริหารงานช่าง
(๔) หลักสูตรลำหรับนักบริหารงานการคลัง
(๖) หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข

๑.๒ การส ัมมนาหรือการประช ุมเซ ิงปฏ ิบ ัต ิการ การพัฒนาผู้บริหารเป็นวิธีการหนึ่ง 
ที่ใซ้การจัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้เป็นทิศทางในการพัฒนาองค์กร เพราะการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ 
จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน การแสดงความคิดเห้น และเป็นการระดมสมองของ

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๔»๑ -๒๔ะ)๓)



ผู้บริหารองค์กรที่มีแนวทางการบริหารที่ใกล้เคียงกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงโต้จัดโครงการสัมมนา 
หรือการประชุมเ?)งปฏิบัติการขึ้น ขึ้งจะจัดส่งผู้บริหารเข้ารับการสัมมนาทั้งโนหน่วยงานภายนอกและ 
สถาบันหรือองค์กรที่โด้มีการจัดขึ้นในหลายหลักสูตรที่เกิยวฃ้องกับการบริหารงานขององค์กร

๑ .๓ .ก าร ท ัศ น ส ืก ช าห ร ือ ด ูงาน  เป ็นการท ัฒ นาบ ุคลากรท ี่องค ์การบร ิหารส ่วน 
จังหวัดลำปาง โต้ให้ความสำคัญกับทัศนติกษาหรือดูงาน เพราะจะโต้นำเอาความรู้หรือประสบการณ์ 
ท ี่โต ้ร ับจากการโปดูงาน ขึ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโต้กำหนดเป็นหลักสูตรการทัศนค์กชา 
หรือดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปาง ตระหนักถึง 
ความสำค ัญของสมาข้กสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัด จ ึงกำหนดการพ ัฒนาข ึ้นด ้วย ทั้งนี้เพื่อให้มี 
ความรู้ความเข ้าใจเท ี่ยวก ับกระบวนการบริหาร ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามอำนาจหน้าท ี่ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้งสมาริกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะโต้นำความรู้ที่โต้รับมาพัฒนา 
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และเป็นโปตามความต้องการของประชาซนในท้องถิ่นด้วย โดยองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางโต้จัดการสัมมนาสมาริกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการทัศนติกษาหรือดูงานของ 
สมาริกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี

๒. ป ระเภ ท ว ิชาการ ประเภททั้วโป ข ้าราช ก ารค ร ู บ ุคลากรท างการส ืกชา ล ูกจ ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โต้ให้ความสำคัญกับบุคลากร 
ท ี่อย ู่ใน ระค ับ ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิการห ร ือส ายงาน ท ี่เป ็น ส ายผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิ ข ึ้งรวม ถ ึงข ้าราช ก ารค ร ู บ ุคลากรท าง 
การคีกษา ล ูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางด้วย โดยกำหนดการพัฒนา 
บุคลากรที่อยู่ในระดับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๖ วิธี ดังนี้

๑. การแกอบรม การที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายผู้ปฏิบัติ การพัฒนาให้เกิด 
ความชำนาญและสามารถนำความรู้ท ี่โด ้ร ับจากการอบรมนำมาใข้ก ับการปฏิบ ัต ิงานจนเกิด ผลสำเร์จ 
และพัฒนาหน้าท ี่ความรับผิดชอบให ้เก ิดผลและบรรลุว ัตถ ุประสงค์ขององค์กร องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง โต้กำหนดวิธีการผึเกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดังนี้.-

(๑) หลักสูตร นักวิชาการคลัง/ น ักวิชาการการเงินและบัญริ/ เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญริ

(๒) หลักสูตรสำหรับนักวิชาการพัสดุ/ เจ้าพนักงานพัสดุ 
(๓) หลักสูตรสำหรับเจ้าพนักงานธุรการ
(๔) หลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการติกษา 
(๔) หลักสูตรลำหรับนักจัดการงานทั้วโป/นักวิชาการตรวจสอบภายใน /

นักจัดการทรัพยากรบุคคล / นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(๖) หลักสูตรสำหรับนักประซาสัมพันธ์/นักพัฒนาการท่องเที่ยว / เจ้าพนักงาน

ประซาสัมพันธ์

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๔อ๓)



(ริ) d-

(๗) หลักสูตรสำหรับนิติกร/วิศวกรโยธา/นักผังเมือง/สถาปนิก/นายช่างโยธา 
นักวิชาการสิงแวดล้อม/วิศวกรสิงแวดล้อม/ ช่างโยธา/นายช่างผังเมือง

(๘) หลักสูตรสำหรับวิศวกรไฟพัา/วิศวกรเครื่องกล/นายช่างไฟพัา/นายช่างเครื่องกล 
(๙) หลักสูตรนักลังคมสงเคราะห์/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน/
(๑๐) หลักสูตรสำหรับนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/นักลันทนาการ/

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
(๑๑) หลักสูตรสำหรับนัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายโน
(๑๒) หล ักส ูตรสำหรับข ้าราชการคร ู บ ุคลากรท างการส ิกษ าแต ่ละส าขา

วิชาเอก
ทั้งนี้ รวมถึงล ูกจ ้าง พนักงานจ้างที่ม ืนึ่อตำแหน่งเหมือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสำปาง
๒. การส ืกษาด ูงาน การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระดับของผู้ปฏิบัติ ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการสิกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ความสำคัญลับ 
การสิกษาดูงาน เพราะการสิกษาดูงานเป็นการพัฒนาวิธ ีหนึ่งท ี่จะเป็นการพัฒนาบุคลากรซององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดได้ นึ่งการสิกษาดูงานของบุคลากรทำให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะนำความรู้ 
หริอประสบการณ์ที่ได้รับจากการสืกษาดูงาน นำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการทำงานของหน่วยงาน 
ตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรได้ดีขึ้นกว่าเดิม

๓. ก าร พ ัฒ น าท ัก ษ ะ ค ว าม ช ำน าญ  เป ็นการพ ัฒ นาบ ุคลากรอ ีกว ิธ ีหน ึ่งท ี่ม ื 
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เพราะถ้าหากว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง 
ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานให้เกิดมีความชำนาญดีขึ้นแล้ว องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางกิสามารถที่จะพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เป็นอย่างดี

๔. การส ่งเข ้าร ับ การอบ รม ร ่วม ก ับ ส ถาบ ัน ท ี่ม ีการจ ัด?!กอ บ รม เฉ พ าะด ้าน  
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง บางครั้งจะต้องให้บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร 
ได้รับการพัฒนาอย่างดีขึ้นจะต้องได้รับการพัฒนาร่วมลับสถาบันที่มืหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะใน 
บางครั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง จะมีความลัมพันธ์และเกี่ยวข้อง 
ลับหลายสิงหลายอย่าง นึ่งในบางครั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ยังโม่มืความเข้าใจและ 
ทักษะความชำนาญในเรื่องที่ปฏิบัติ บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอบรมให้มืความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ 
เกี่ยวข้อง

๕. การน ิเทศงาน เป็นการพัฒนาบุคลากรที่องค์การบริหารส่านจังหวัศสำบ่าง 
ได้,ให้ความสำคัญกับการนิเทศ'งาพของบุคลากร'ที่'อยู่ในลัง'ลั!ท เพราะการนิเทศงานจะทำให้บุคลากรโต้รับ

พนข ้ฒนาพ ุ^กร ๓'นิ ^ ^ ๑



การเพ ิ่มพ ูนในด้านความรู้ และรับการเสนอแนะแนวทางเพื่อนำโปใช้ในการแก้โขปัญหาหรือปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดขึ้นแก่องค์กรโต้

๖ . การส ับเปล ี่ยนงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โต้ให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสังกัด การสับเปลี่ยนงานในหน้าที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดความชำนาญและมีพักษะงานในต้านอื่น รุ ที่ดีขึ้พก1ว่าเดิม 
ขึ้งเป็นการรับรู้กันสิงต่าง รุ ที่โด้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ

๓ กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน และข้าราชการสอบเปลี่ยนสายงาน
การพ ัฒนาบ ุคลากรขององค ์การบริหารส ่วนจังหวัดสำปาง ขึ้งเป ็นช้าราชการที่โต้รับ 

การบรรจุ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และจะต้อง 
ถือเป็นหน้าที่ท ี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้องถือปฏิบัติ เพราะการที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ใน 
ตำแหน่งนี้จะต้องโต้รับการพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน หรือโครงสร้าง 
การบริหารงานขององค์กรและเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท 
และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประซาธิปโตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติ 
ตนเพื่อเป็นช้าราชการที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง โต้กำหนดวิธีการที่จะพัฒนาบุคลากรที่เป็น 
ข้าราชการที่โต้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และข้าราชการที่เปลี่ยนสายงาน ดงนี้

(๑) การปฐมนิเทศ ให้กระทำในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(๒) การแนะนำงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๓) การ'ผึเกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม 

อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นๆโต้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ รวมถึงพนักงานจ้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวดลำปางโต้จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างด้วย 
สำหรับการพัฒนากลุ่มเบัาหมายดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางมีวิธีดำเนินการ

พัฒนา คังนี้
(๑) การปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โต้ร ับการบรรจุใหม่ 

ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้าง โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศเป็น ๒ ระยะ คือ
(๑ .๑) การปฐมนิเทศระยะแรก โดยให้ผ ู้โต ้รับการบรรจุและแต่งตั้งโต้พบ 

ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามลำคับชั้นเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน ขอบเขตอำนาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สิทธิประโยชน์ที่บุคลากรจะโต้รับ โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพื่เลี้ยงช่วยสอน 
งานและช่วยเหลือแนะนำต้านต่าง  ๆในการปฏิบัติหน้าที่

(๑.๒) การปฐมนิเทศระยะที่สอง เมื่อผ่านการปฐมนิเทศระยะแรกแล้ว โนกรณีที่ 
จำนวนผู้โต้รับการแต่งตั้งมีจำนวนมากพอ โดยจัดให้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนเทคนิคและ 
วิธีการทำงานเพื่อนำโปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
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(๒) การฝึกอบรมหรือสัมมนาเพ ื่อเพ ิ่มประสิทธิภาพการปฏิบ ัต ิงานข้าราชการ 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการสิกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยดำเรนการดังนี้

(๒.๑) จ ัดส่งข้าราชการ ข ้าราชการครู บ ุคลากรทางการส ิกษา เข้ารับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น สถาบันการสิกชา 
หรือหน่วยงานของรัฐจัดโห้มี

(๒.๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัด!เกอบรม และจัดทัศนสิกษาดูงานแก่ 
ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการสิกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเพื่อนำความรู้ที่โต้รับโป 
ปรับใข้โนการทำงานให้มีประสิทธิและประสิทธิผล

(๓) การ!]กอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมโนการปฏิบัติราชการของ 
ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการสิกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยจัดให้มีการอบรมเช้ง 
ปฏิบัติการ โดยใข้วิธีบรรยาย หรือการปฏิบัติธรรม เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการเรียนรู้ 
ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

(๙) การ!เกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการสิกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยใช้วิธีบรรยายเพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาตามประกาศหลักเกณฑ์ 
เก ี่ยวกับวิน ัยและการรักษาวิน ัยและการดำเน ินการทางวิน ัยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น

(๙) 'ฝึกอบรมกลยุทธ์การบริหาร และภาวะผู้นำสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยแยกเป็น

(๙.๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดอบรมเอง โดยใช้วิธีบรรยายเพื่อมุ่งเน้น 
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมสำหรับนักบริหาร คุณลักษณะของนักบริหารยุคใหม่ เทคนิคการบริหาร การสร้าง 
ทีมงาน เทคนิคการวางแผน กลยุทธ์การครองใจคน กระบวนการตัดสินใจ

(๙.๒) จัดส่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานผู้บริหารโปอบรม 
หลักสูตรเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร และภาวะผู้นำที่หน่วยงานอื่นจัด

(๒) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพงานสารบรรณ หรืองานธุรการ 
โดยจัดให้มีการอบรมเช้งปฏิบัติการ โดยจัดให้ม ีการบรรยายให้ความรู้เก ี่ยวกับงานสารบรรณ หรืองาน 
ธุรการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานสารบรรณระดับมืออาช้พและการฝึกปฏิบัติจริงตามสถานการถ4 
จำลอง

(ร๙) โครงการฝึกอบรมเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลงานด้านช่าง โดยจัดให้มี 
การอบรมเช้งปฏิบัติการ และบรรยายให้ความรู้เก ี่ยวกับงานด้านช่าง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิด้านช่าง 
ระดับมืออาช้พ การฝึกปฏิบัติจริง และการจัดทัศนสิกษาดูงาน

(๘) โครงการพ ัฒ นาการให ้บร ิการส ู่ความเป ็น เล ิศ โดยจัดให ้ม ีการอบรมเช ้ง 
ปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการด้วยจิตบริการ และฝึกปฏิบัติ

(๙) โครงการการจัดการความเส ียง โดยจัดให้มีการอบรม โดยใช้วิธีบรรยาย 
เพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความเสียง
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(๑๐) โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้โดยจดให ้ม ีการอบรม โดยใช้วิธี 
บรรยาย เพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ วิธีการโนการจัดการองค์ความรู้

(๑๑) โครงการการสร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยจัดให้มีการอบรม โดย'ใช้วิธี 
บรรยายเพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

(๑๒) โครงการการสร้างท ีมงาน เพื่อความเป็นหนึ่ง โดยจัดให้ม ีการอบรมเช้ง 
ปฏิบัติการ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างทีมงาน วิธีการ ทักษะ และมีการ!เกปฏิบัติ

(๑๓) โครงการการใช้หลักมนุษยสมพันธ์ พ ัฒนาคน พ ัฒนางาน โดยจัดให้มี 
การอบรม โดยใช้วิธีบรรยายเพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ พัฒนาคน พัฒนางาน 
วิธีการ

(๑๔) โครงการการเพิ่มพลังความสุขและมีความสนุกกับงาน โดยจัดให้มีการอบรม 
เช ้งปฏ ิบ ัต ิการ และบรรยายให ้ความร ู้เก ี่ยวก ับการเพ ิ่มพล ังแห ่งความส ุข ม ีความสนุกก ับงาน และ 
การ!!กปฏิบัติ

(๑๔) โครงการการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 
โดยจัดให้มีการอบรม โดยใช้วิธีบรรยายเพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ 
และรายงานการประชุม

(๑๖) โครงการการประเมินโครงการ และบริหารโครงการ โดยจัดให้มีการอบรม 
โดยใช้วิธ ีบรรยายเพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินโครงการ และบริหารโครงการ ว ิธ ีการ เทคนิค 
เครื่องมือ

(๑£๙) โครงการการประเม ินการปฏิบ ัต ิงาน โดยจัดให้ม ีการอบรม โดยใช้วิธี 
บรรยาย เพ ื่อม ุ่งเน ้นเน ื้อหาเก ี่ยวก ับการประเม ินการปฏิบ ัต ิงาน ว ิธ ีการ การกำหนดมาตรฐาน/ตัวช้วัด 
การเกบรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

(๑๔) โครงการ “ธรรมากิบาลสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยจัด 
ให้มีการอบรม โดยใช้วิธีบรรยายเพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล แนวคิด วิธีการ

(ร)๙) โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ โดยจัดให้มีการอบรม โดยใช้วิธี 
บรรยาย เพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ช้วิตหลักเกษียณอายุ การดูแลสุขภาพ งานอดิเรก อาช้พ ฯลฯ

(๒๐) โครงการเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์แบบ ๓๖0 องศา ในที่ทำงาน โดยจัด 
ให้มีการอบรม โดยใช ้ว ิธ ีบรรยายเพ ื่อม ุ่งเน ้นเน ื้อหาเก ี่ยวก ับการสร้างความสัมพ ันธ์แบบ ๓๖๐ องศา 
แนวทาง วิธีการ

(๒๑) โครงการ!เกอบรม สัมมนา ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดให้ 
ม ีการอบรมเช ้งปฏิบ ัต ิการ และบรรยาย การแลกเปลี่ยนเร ียนรู้ ร ่วมแสดงความคิดเฟ ้น กิจกรรมกลุ่ม 
เกี่ยวกับงานด้านการคิกษา และการจัดทัศนคิกษาดูงาน
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๔. ระยะเวลา'โนการพัฒนาบุคลากร
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการพัฒนาบุคลากรจะต้องทำต่อเนื่องกันใปตลอดระยะเวลา 

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทำงานโต้เปลี่ยนแปลง 
โป อ ย ่า ง ร ว ด แ ว  ตลอดจน ห น ้าท ี'และความร ับผ ิดชอบของผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาน ก ัจำเป ็น จะต ้องให ้พ ัน ก ับ  
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของลังคมด้วย

ในการกำหนดระยะเวลา การพัฒนาบุคลากรจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 
(๑) หลักสูตรที่เข้ารับการ'ผิกอบรม ฟนหลักสูตรที่จัดส่งเข้ารับการผิกอบรมที่สถาบันพัฒนา 

บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเอง และโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ 
สถาบันการทีกษาและหน่วยงานอื่นจัดตั้ง ระยะเวลาจะเริ่มตั้งแต่ ๑ สัปดาห์จนถึง ๔ สัปดาห์ เซ่น หลักสูตร 
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง นักบริหารงานท่ัวโป นักจัดการงานทั่วโป

(๒) ว ัตถ ุป ระสงค ์ของการผ ิกอบ รม ถ ้าต ้อ งก าร เพ ิ่ม ค วาม ร ู้อ าจจะใข ้เวล าโม ่น าน  
เพียง ๑ -๘  วัน เซ่น โครงการเพ ิ่มประสิทธิภาพการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการ ข ้าราชการครู บ ุคลากร 
ทางการทีกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

๙. งบประมาณโนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโต้ต ั้งงบประมาณในการดำเน ินการพัฒนาบุคลากร 

เพ ื่อ เป ็นการเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล เสร ิมสร ้างประสบการณ ์ท ั่งทางตรงและทางอ ้อม 
ในการทำงานให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี 

๙.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑) ค ่าโช ้จ ่ายโน ก าร!เกอบรม ส ัมมนา ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิงาน ขอ งองค ์การบ ร ิห ารส ่วน  

จังหวัด จำนวน ๒ ,๘ ๐๐,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการผิกอบรม สัมมนาและพัศนทีกษาดูงาน เพ่ือ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู 
ล ูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงข้าราชการประเภทอื่นและบุคคลภายนอก 
ที่รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ฯลฯ

๒) ค ่าใช ้จ ่ายโนการ!เกอบรม จำนวน ๑,๘ ๐ ๐ ,๐ 00.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การส่งบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้ารับการผิกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรของ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางดำเนินการร่วมกับสถาบันการทีกษา และหน่วยงานอ่ืน  ๆ จัดทำขึ้น หรือโครงการที่หน่วยงานอื่น หรือ 
สถาบันการทีกษาจัดทำขึ้น
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๒๐

๙.๒ กองแผนและงบประมาณ
๑) โ ค ร งก าร อ บ ร ม ส ัม ม น าผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิง าน ด ้าน แ ผ น แ ล ะ งบ ป ร ะ ม าณ  จำนวน 

๔ ๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒) โครงการ?เกอบรมส ัมมนาเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพ บ ุคลากรผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานเก ี่ยวก ับ  
งบประมาณ จำนวน ๑ ,๐ ๐ 0 ,0๐ ๐ .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ?เกบอรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และบุคลากรอื่นที่ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ

๙.๓ กองพัสดุและทรัพย์สิน
โครงการ?เกอบรมการจัดหาพ ัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญ ัต ิการจัดซ ี้อจ ัดจ ้าง 

และบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ .ศ .๒๕๐๐ จำนวน ๓ ๔ ๘ ,๕ ๐ ๐ .-บาท เพ ื่อจ ่ายเป ็นค่าใช ้จ ่ายตามโครงการ 
? กอบรมการจัดหาแนวพ ัสด ุแนวใหม่ตามพระราชบ ัญญ ัต ิการจัดก ี่'อจ ัดจ ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐

๙.๔ กองการส ืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการพ ัฒ นาศ ักยภาพบ ุคลากร จำนวน ๓ ๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการ?กอบรม สัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ด้านการติกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๙ .๕ กองช่าง
โครงการ?]กอบรมเพ ื่อเพ ิ่มประส ิทธิภาพการปฏิบ ัต ิงาน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ?กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างของกองช่าง

๑๐. ประโยชน์ของแผนพัฒนาบุคลากร
ประโยชน์ชองแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบ่งเป็น 

๓ ระดับ ได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน (ลำนัก/กอง)หรือหัวหน้างาน และระดับองค์กร ดังนี้ 
๑๐.๑ ระดับรายบุคคล

-  แ ผ น พ ัฒ น าบ ุค ล าก รอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ช ่วยป ร ับ ป ร ุง  (To Improve) 
ความสามารถเดมที่มีอยู่ และปรับปรุงผลงานที่บุคลากรรับ?ดชอบให้มึประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี {พ.ศ.๒<£๖๑ -๒๔ว๓)



-  แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยให้เกิดการพัฒนา (To Develop) 
อย่างต่อเน ื่อง ขึ้งรวมโปถึงการพัฒนาความสามารถเดีมที่ม ีอยู่ให ้ด ีย ิ่งขึ้น เพ ิ่มศ ักยภาพการทำงานของ 
บุคลากรให้มีความลามารถที่จะรับผิดชอบงานที่ฬูงขึ้น

-  แผนพ ัฒ นาบ ุคลากรองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดช ่วยให ้บ ุคลากรม ีความพร ้อม 
(To Prepare) ในการทำงานในตำแหน่งท่ีสูงขึ้น

5)0.๒ ระดับหน่วยงาน {สำนัก/กอง) หรือหัวหน้างาน
-  การทดแทนงาน (Work Replacement) บ ุคลากรเก ิดท ักษะในการทำงานหลายด้าน 

(Multi Skills) ทำให้สามารถทำงานทำแทนทันโต้ในกรณีที่เจ้าของงานเดีมโม่อยู่หรือโอนย้ายโปที่อื่น
-  ผลงานของหน่วยงาน (Department Performance) การท ี่บ ุคลากรม ีการเร ียนรู้และ 

พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรลามารถปฏิบัติงานโด้ดีขึ้น ทำให้ผลงานของหน่วยงานดีขึ้น 
ตามโปด้วย

-  ค ุณ ภาพ ช ่ว ิตการท ำงาน  (Quality of Work Life) ห ัวหน ้างานม ีล ูกน ้องทำงานท ี่ม ี 
ความสามารถ ทำให ้ม ีการวางแผนการบริหารจ ัดการการทำงานโต ้ด ี ข ึ้งถ ือเป ็นการรักษาลมด ุลใน 
การทำงานทับช่วิตส่วนตัว ส่งผลให้มีคุณภาพช่วิตที่ดีขึ้น

๑๐.๓ ระดบองคฑร
-  ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด ทำให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทำให้ผลลัมฤทธี้เป็นโปตามเป๋าหมาย 
ขึ้งส่งผลต่อความสำเร์จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยรวม

-  การสร ้างภาพล ักษณ ีท ี่ด ีให ้ท ับองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังหว ัดลำปาง บ ุคลากรท ี่ม ี 
ความลามารถมีส ่วนช่วยสร้างภาพลักษณีท ี่ด ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในด้านการพัฒนา 
บุคลากรภายในต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้บุคลากรภายในมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง มีความรักและผูกพันทับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-  ความโต้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) การพ ัฒนาบุคลากรอย่าง 
ต่อเนื่องทำให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อความลำเร์จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ขึ้งทำให้เกิดการโต้เปรียบในการแช่งขันทับหน่วยงานภายนอก

๑๑. การติดตามและประเม ินผล
การติดตามและประเมินผล หมายถืง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวทับปัจจัยนำเข้า 

(Input) การดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน (Output) เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับลำหรับการกำทับ 
ทบทวนและแก้โขปัญหา และปรับปรุงการดำเนินงาน สรุปผลลำเร์จ่และพัฒนาต่อโป

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒!ร๖® -๒4๖๓)



การติดตามและประเมินผลการลกอบรมเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะเป็นคำตอบที่ทำให้ 
ทราบว่า โครงการแกอบรมสัมมนาต่าง1] ที่คัดในแต่ละปี บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรอโม่ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงานหรือโม่อย่างโร โดยคำเนินการเป็น ๒ ส่วน ดือ 

©๑.๑ การติดตาม
๑. ให้ผู้เข ้าวับการพัฒนารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาให้ผู้บ ังคับบัญชาทราบและ 

หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ทราบ หลังจากเสร็จสินการเข้าวับการพัฒนาตามหลักสูตร โดยรายละเอียดใน 
รายงานให้ระบุสรุปเนื้อหาของหลักสูตร ความรู้ที่โต้วับและโต้นำมาปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะในการนำความรู้มาใข้ประโยชน์ในองค์กร

๒. ให ้หน ่วยงานการเจ ้าหน ้าท ี่รายงานสรุปการพ ัฒนาบ ุคลากรตามหลักส ูตรต ่างๆ 
ในภาพรวมขององค์กรประจำทุกปี ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำคับขั้นทราบ 

๑๑.๒ การประเมินผล
๑. ก ารป ระ เม ิน ผ ล ก ารแ ก อบรม จะต ิด ตาม จาก ผลก ารท ด ส อบ ก ่อน ห ร ือห ล ัง 

การแกอบรม กรณีบรรจุเข้าวับราชการ ติดตามจากผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ 
เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าวับการแกอบรมโต้เพื่อพูนความรู้ พักษะมากน้อยเพียงใด

๒. การประเมินผลการแกอบรมหลังจากเสร็จสินการแกอบรมแล้วระยะหนึ่งเป็นระยะ 
๖ เดือน และระยะ ๑ ปี ตามระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ท ั้งน ี้ จะโต ้ท ราบ ว ่าผ ู้เข ้าว ับ การแ ก อบรมโต้นำความรู้หรือส ิงท ี่โต ้ว ับ 
จากการแกอบรมสัมมนาโปปวับใข้ในการปฏิบัติงานหรือโม่อย่างโร

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒«๖® -๒๙๖๓)



ภาคผนวก



๒๓
แผนพั้ฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒<£๖๑ -  ๒££๖๓) 

ขององค์การบริหารส่านจังหาดลำปาง
หลักสูตรความเพนฐานในการปฏิบ ้ต ้ราชการ

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ว ิธ ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ การติดตามและ 
ประเมินผล

โครงการสิกอบรมหลักการ ๑.เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวลับหลักการ -  ข้าราชการองค์การ จัดฝึกอบรมโดยการบรรยายหลักการเขียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒(£๒๓ ๕๐,0๐0 ประเมินความรู้และ
เขียนหนังสือราชการและ เขียนหนังสือราชการท่ีถูกต้องตาม บริหารส่วนจังหวัด หนังสือราชการท่ีถูกต้องตามโครงสร้างของ ทักษะตลอดจน
หนังสือติดต่อราชการ โครงสร้างของหนังสือต่าง *1 และ -  ลูกจ้างประจำ หนังสือราชการ การนำเข้าสู่จุดประสงค์ของ ทัศนคติของผู้เข้า

เขียนหนังสือติดต่อราชการใด้อย่าง -  พนักงานจ้าง หนังสือ การแบ่งวรรคตอนให้ชัดเจนรัดกุม รับการอบรมและ
เหมาสม ขององค์การบริหารส่วน และการนำไปประยุกต์ใช้ลับงานในหน้าท่ี ติดตามประเมินผล
๒. เพ่ีอให้ฝ็ความรู้เก่ียวลับการเขียน จังหวัดลำปาง และฝึกปฏิบัติลำหรับผู้เข้าอบรม การนำไปใช้ในการ
เน้ีอหา การนำเข้าสู่จุดประสงค์ของ ปฏิบัติงาน
หนังสือ การแบ่งวรรคตอนให้ชัดเจน
๓ .เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในเร่ืองการเขียน
หนังสือราชการและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ลับงานในหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงการ'ฝึกอบรมการสร้าง ๑. เพ่ือใฟ้มีการพัฒนาความพร้อม -  ข้าราชการองค์การ จัดฝึกอบรมโดยการบรรยายเกี่ยวลับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๔๖๓ ๕๐,๐๐0.- ประเมินความรู้และ
แรงจูงใจใฝ่สัพฤทธ๋ึใน ในการทำงานเพื่อนำไปสู่การทำงาน บริหารส่วนจังหวัด ความหมายและความสำคัญของการทำงาน ทักษะตลอดจน
การทำงาน ท่ีมุ่งผลสัพฤทธ้ีและความลำเร๋็จ -  ลูกจ้างประจำ แบบมุ่งผลสัมฤทธ้ิและความลำเร้จของงาน ทัศนคติของผู้เข้า

ของงาน - พนักงานจ้าง การกำหนดเป๋าหมาย วิธีการ หลักการ รับการอบรมและ



โครงการ วัตถุประฬงดํ กล ุ่ม เป ้าหมาย ว ิธ ดีำเนินการ ระยะเวลาดำเนินภาร งบประมาณ การติดตามและ 
ประเมินผล

๒. เพ่ีอกำหนดเป๋าหมาย วิธีการ ขององค์การบริหารส่วน การวางแผน และวิธีปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมถุทธ ติดตามประเมินผล
และผลสำเร์จของงาน จังหวัดลำปาง ในการทำงาน การนำโปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

โครงการสืกอบรมการ ๑ . เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติ -ข้าราชการองค์การ จัดผีเกอบรมโดยการบรรยายวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ ๒๕ร ๑-๒๕ร ๓ ๕๐,0๐๐.- ประเมินความรู้และ
ติดตามและประเมินผล งานให้ผู้รับการประเมินยอมรับ บริหารส่วนจังหวัด ของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ พักษะตลอด'จน
การปฏิบัติงาน ๒. เพ่ือให้ทราบถงปัญหาในการ -  ลูกจ้างประจำ งาน พัศนคติของผู้เข้า

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ -  พนักงานจ้าง รับการอบรมและ
การพัฒนาในด้านใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ ขององค์การบริหารส่วน ติดตามประเมินผล
เหมาะกับงานหริอหน้าท่ีท่ีโด้ จังหวัดลำปาง การนำโปใช้ในการ
รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน

โครงการผีเกอบรมการ ๑ . เพ่ือให้ม ีการพัฒนาบุคลิกภาพ - ข้าราชการองค์การ จัดผี)กอบรมโดยการบรรยายและผีเกปฏิบัติ ป ีงบประมาณ ๒๕ะ)๑-๒๕D๓ ๕๐,๐๐๐.- ประเมินความร ู้และ
พัฒนาบุคลิกภาพ ท ี่เหมาะสมกับการทำงานท้ัง บริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ทักษะตลอดจน

บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพ -  ลูกจ้างประจำ ด้านการแต่งกาย การออกสังคมท ี่เหมาะสม ทัศนคติของผ ูเ้ข้า
ภายใน -  พนักงานจ้าง พักษะการพูดและการสีอสาร มารยาท รับการอบรมและ
๒. เพ่ือพัฒนาพักษะการพูดและ ขององค ก์ารบริหารส่วน ในการเข้าสังคม และการพัฒนาบุคลิกภาพ ติดตามประเมินผล
การสีอสารในการเข้าสังคม จังหวัดลำปาง ภายในเก่ียวกับพักษะในการสร้างความ การนำโปใช้ในการ

สัมพันธ์ ความลิด การเรียนรู้ การร ับร ู้ ปฏิบัติงาน
ทำให้จ้ตใจปลอดโปร่ง ส่งผลทำให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน



๒ ๕
โครงการ รัตกุประสงค์ กล ุ่ม เป ้าหมาย ว ิธ ีดำเน ิน การ ระยะเวลาดำเน ิน การ งบประมาณ การต ิดดามและ 

ประเม ินผล
โครงการสิกอบรมทัศนคติ ๑ .เพ่ีอใฟ้มีความรู้ความฬามารถ -  ข้าราชการองค์การ รัดสิกอบรมโดยการบรรยาย เพ่ีอให้มีความรู้ ปีงบประมาณ ๒<£๖๑-๒๕๖๓ ๕๐ ,000 .- ประเมินความรู้และ
ที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ ประเมินคุณค่าของการทำงาน บริหารส่วนรังหวัด ความสามารถประเมินคุณค่าของการทำงาน ทักษะตลอดจน

ภาครัฐ -  ลูกจ้างประจำ สร้างความพึงพอใจในการทำงานอย่างเต็ม ทัศนคติของผู้เข้า
๒. เพ่ีอสร้างความพึงพอใจในการ - พนักงานจ้าง ความสามารถ และพัฒนาความพร้อมท่ีจะ รับการอฆรมและ
ทำงานและทัฒนาความพร้อมท่ีจะ ขององค์การบริหารส่วน ทำงานอย่างมืออา!รพ ติดตามประเมินผล
ทำงานอย่างมีออา?พ รังหวัดสำปาง

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ เพ่ีอให้ผู้ท่ีใด้รันการสรรหาและ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง -  การรัดการปฐมนิเทศเป็น ๒ ระยะ ปีงบประมาณ ๒๙ร)©-๒(£๖๓ ๙ 0,000 ประเมินความรู้
องค์การบริหารส่วนรังหวัด บรรจุเข้ามาปฏิบัติงานโต้ทราบ ท่ีใด้รับการบรรจุและ ๑. ปจมนิเทศระยะแรกของการบรรจเข้ารับ และทักษะตลอดจน
พนักงานจ้าง ท่ีใด้รับการ และเข้าใจในเร่ีองต่าง จุ รัดจ้างใหม่เข้ามา ราชการ ใซ้วิริการโดยรัดให้มีผ้โด้รับการ ทัศนคติของผู้รับ
บรรจุและรัดจ้างใหม่ ของหน่วยงาน ทังน้ี ปฏิบัติงานในองค์การ บรรจุและแต่งต้ังโต้พบผู้บริหารและผู้บังคับ การพัฒนา ติดตาม

-  ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีฃององค์กร บริหารส่วนรังหวัด บัญชาตามสำทับช้ัน เพ่ีอรับทราบนโยบาย จากผลการประเมิน
และบุคคลท่ีสำคัญของหน่วยงาน สำปาง การบริหารงานของหน่วยงาน และ การทดลองปฏิบัติ
-  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ ฝ่ายบริหารงานบุคคลช้ันจงเก่ียวกับขอบเขต หน้าท่ีราชการ

ลักษณะงานในหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนรังหวัด และผลการประเมิน
- มิความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ สิทธิประโยชน์ท่ีบุคลากรจะโต้รับ ตลอดจน การปฏิบัติงานของ

ระเบียบวินัย กฎข้อบังทับต่าง จุ การประเมินการปฏิบัติงานต่าง จุ ท่ีรำเป็น พนักงานจ้าง
ของทางราชการท่ีรำเป็นต่อ ต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ีมประสิทธิภาพในการ
การปฏิบัติงาน ทำงาน และกำหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีในส่วน

รๆซการท่ีบุคลากรช้ังโต้รับการบรรจุแต่งต้ัง
ใหม่ลงโปปฏิบัติงาน เป็นผู้รัฆผิดชอบโดยตรง



โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ว ิธ ดีำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ การติดตามและ 
ประเมินผล

โครงการฟิกอบรมพัฒนา 
การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

๑ .เพ่ือให้ผ ู้เข้าอบรมมีความร ูแ้ละเข้า 
ใจหลักการบริการด้วยจ้ตบริการ 
๒.เพ่ือให้ผ ู้เข้าอบรมได้ปรับเปล่ียน 
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริการ 
เพ่ือสร้างความประทับใจให้ทับผูรั้บ 
บริการ
๓. เพ่ือสร้างความเซ่อที่ถูกต้องเก่ียว 
ทับการทำงาน ไม่ว่าเร่ืองการเพื่ม 
คุณภาพการทำงาน การพัฒนางาน 
ของบุคคลได้อย่างถูกต้อง

-  ข้าราซการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด
-  ลูกจ้างประจำ
- พนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง

ในการสอนงาน และช่วยเหลือ แนะนำ 
ด้านต่าง «1 ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. ปจมนิเทศ'ระยะท่ีสอง เป็นการจัดการ 

ฟิกอบรมหลังจากได้ผ่านการปฐมนิเทศระยะ 
แรกแล้ว ในกรณีท่ีจำนวนผู้โด้รับการแต่งต้ัง 
มีจำนวนมากพอสมควร โดยจัดให้มีวิทยากร 
มาบรรยายเก่ียวทับประเด็นที่ยังเป็นปัญหา 
ทางปฏิบัติ และกฎระเปียบท่ีจำเป็นต้องรู้ 
พลอดจนเทคนิคและว ิธ ีการทำงานใหม่ 
เพื่อนำไปใช้ในการเพ่ืมประสิทธิภาพ

-  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด 
อบรมเช้งปฏิบัติการ โดยให้มีการบรรยายให้ 
ความร ูเ้กี่ยวทับความร ูเ้ก่ียวทับหลักการ 
บริการด้วยจ้ตบริการ และมีการฟิกปฏิบัติ 
ลำหรับผ ู้เข้าอบรม เป็นต้น

บี]งบประมาณ ๒๕๖๑-๒<£๖๓ ๕0,0๐0 ©. ประเมินความรู้ 
ทักษะ ตลอดจน 
ทัศนคติของผูรั้บ 
การพัฒนาก่อนและ 
หลังการฟิกอบรม 
๒. การติดตามและ 
ประเมินผลการนำ 
ความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน



หลักฬูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ว ิธ ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ การติดตามและ 

ประเมินผล
โครงการแกอบรมการ ๑.มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ -  ข้าราชการองค์การ จัดสิกอบรมโดยการบรรยายและสิกปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑—๒๕๖๓ ๕0.000 ประเมินความรู้และ
ประชุมเช้งปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ใต้อย่าง บริหารส่วนจังหวัด เก่ียวกับแนวคิดหลักในการจัดทำแผน ทักษะตลอดจน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ถูกต้อง -  ลูกจ้างประจำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การเช้อมโยง ทัศนคติของผู้เข้า
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ ๒. สามารถนำวิธีการจัดทำแผน -  พนักงานจ้าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกับ วับการอบรมและ
การพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน ขององค์การบริหารส่วน ยุทธศาสตร์องค์กร หลักการและเทคนิค ติดตามประเมินผล

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ จังหวัดลำปาง ในการจัดทำแผน การวิเคราะห์ข้อมูล และ การนำโปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรชองหน่วยงานใต้ เคร่ืองมีอการพัฒนาบุคลากรแบบต่าง ยุ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการสิกอบรม - เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หลักการ -  ข้าราชการองค์การ จัดสิกอบรมโดยการบรรยายและสิกปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒<£๖๑-๒<£๖๓ ๕0,000 ประเมินความรู้และ
การวางแผนกลยุทธ์ และแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ บริหารส่วนจังหวัด เก่ียวกับพ้ืนฐานของแผนกลยุทธ์ กระบวนการ ทักษะตลอดจน

และมีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ -  ลูกจ้างประจำ วางแผนกลยุทธ์ ข้ันเตรียมการวางแผน ทัศนคติของผู้เข้า
ในการบริหารงานของส่วนราชการ -  พนักงานจ้าง กลยุทธ์ การดำเนินงานการวางแผนกลยุทธ์ รับการอบรมและ

ขององค์การบริหารส่วน และการติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผล
จังหวัดลำปาง การนำโปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน



๒๔
โครงการ วัตถุประสงค์ กล ุ่ม เป ้าหมาย วิธ ีดำเน ิน การ ระยะเวลาดำเน ิน การ งบประมาณ! การต ิดตามและ 

ประเม ินผล
โครงการนิกอบรม ๑ . เพ่ือให้เข้าโลกระบวนการ -  ข้าราชการองค์การ จัดนิกอบรมโดยการบรรยายความสำคัญ ปีงบประมาณ ๒(£๖๑-๒๘D๓ ๙๐,๐๐0 ประเมนความรู้และ
กระบวนการวิเคราะห์ วิเคราะห์ปัญหา บรีหารส่วนจังหวัด ของการตัดสินใจ การวิเคราะห์ การจำแนก ทักษะตลอดรน
ปัญหาและการแก้ปัญหา ๒. เพ่ือให้เรียนรู้ถึงข้ันตอน - ลูกข้างประจำ ชนิดของปัญหา ความหมายและกระบวนการ ทัศนคติของผู้เข้า

การตัดสินใจ ท่ีจะทำให้เกิดการ -  พนักงานข้าง ตัดสินใจ รับการอบรมและ
ตัดสินใจผิดพลาด ขององค์การบริหาร ติดตามประเมนผล
๓. เพ่ือให้เรียนรู้การแก้ปัญหา ส่วนจังหวัดลำปาง การนำโปใช้ในการ
และวิธีป๋องกัน ปฏิบัติงาน

โครงการสิกอบรม ๑. เพ่ีอส่งเสรีมโห้มีความเข้าใจ -  ข้าราชการองค์การ จัดนิกอบรมโดยการบรรยายและนิกปฏิบัติ ปังบประมาณ ๒๙ร๑-๒(£๖๓ ๕0,000 ประเมินความรู้และ
การคิดเช้งสังเคราะห์ เก่ียวกับรูปแบบ หสัการคิดเช้ง บริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับความหมาย คำจำกัดความ รูปแบบ ทักษะตลอดจน

สังเคราะห์ - ลูกจ้างประจำ หลักการคิดเช้งสังเคราะห์ การจัดการ ทัศนคติของผู้เข้า
๒. เพ่ีอให้สามารถบรีหารจัดการ -  พนักงานข้าง ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร นำมาสังเคราะห์ รับการอบรมและ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร นำมา ขององค์การบริหารส่วน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและนำโป ติดตามประเมินผล
สังเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ จังหวัดลำปาง ประยุกตใช้ในการปฏิบัติงานโต้อย่างตรง การนำโปใช้ในการ
ตัดสินใจโต้อย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ปฏิบัติงาน
๓. สามารถนำข้อมูลท่ีสังเคราะห์
มาประยุตก์ใช้ในการปฏิบัติงานไต้
อย่างตรงตามวัตถุประสงค์



๒๙
โครงการ วัตถุประฬงต์ กลุม่เปา้หมาย วธิดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 

ประเมนิผล
โครงการสิกอบรม ๑. เพ่ีอให้มิความรู้ความเข้าใจ -  ข้าราชการองค์การ จัดสิกอบรมโดยการบรรยายและสิกปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๔๑®-๒๔๑๓ ๔๐,0๐๐ ประเมินความรู้และ
ภาษาเพี่อการทำงาน เก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษและ บริหารส่วนจังหวัด เก่ียวกับเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษและ ทักษะตลอดจน

- ภาษาจีน ภาษาจีน ในการส่อสาร -  ลูกจ้างประจำ ภาษาจีนในการปฏิบัติงาน และสิกสนทนา ทัศนคติของผู้เข้า
-  ภาษาอังกฤษ ๒. เพ่ีอให้เกิดทักษะในการใช้ภาษา -  พนักงานจ้าง ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพ่ีอใช้สำหรับ รับการอบรมและ

อังกฤษและภาษาจีน ขององค์การบริหารส่วน การส่อสาร ติดตามประเมินผล
จังหวัดลำปาง การนำโปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

โครงการสิกอบรม สัมมนา ๑.เพี่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ข้าราชการองค์การ ๑. จัดการสกิอบรมเช้งปฏิบัติการ ประกอบ ปีงบประมาณ ๒๔๑๑-๒๔ะ)๓ ๘ 00,000 ๑. ประเมินความรู้
ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหาร งานและแนวคิดอย่างเป็นระบบของ บริหารส่วนจังหวัด ด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม ทักษะ ตลอดจน
ส่วนจังหวัด ผู้เข้ารับภารอบรมในการบริหารงาน - สายบริหาร แสดงความคิดเฟ้น มีการเรียนรู้กิจกรรมกลุ่ม ทัศนคติของผู้รับ

สามารถนำโปแก้โขปัญหาโต้อย่าง -  สายวิชาการ โดยมีการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ดังน้ี การพัฒนาก่อนและ
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ - สายท่ัวโป (๑.๑) ความรู้พ่ีนฐานในการปฏิบัติราชการ หลังการสิกอบรม
๒.เพ่ีอให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถง - ลูกจ้างประจำ (๑.๒) เก่ียวกับงานในหน้าท่ี ๒. การติดตามและ
แนวคิด หลักการของกฎหมายใหม่ๆ - พนักงานจ้าง (๑.๓) หลักลูตรความรู้ และทักษะเฉพาะ ประเมินผลการนำ
ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และ ตำแหน่ง ความรู้โปประยุกต์
สามารถนำโปปรับใช้ให้เป็น (๑.๔) ความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับ ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประโยชน์และสามารถถ่ายทอตให้ การปฏิบัติหน้าท่ี จากผลการประเมิน
แก่บุคคลอ่ืนโต้ (๑.๔) ด้านการบริหาร ประสิท!]ภาพ

๖.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีการ ประสิทธิผลในการ
จัดทัศนสืกษาดูงาน เพ่ีอนำความรู้ท่ีโด้รับ ปฏิบัติงาน



๓0
โครงกๆร วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ว ิธ ดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 

ประเมนิผล
มาปรับใช้พัฒนางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ทำให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

โครงการสิกอบรมเพื่อเพิ่ม ๑ .เพ่ีอเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ข้าราชการ ลูกจ้าง -  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดให้มี ปีงบประมาณ ๒<£๖๑-๒(£๖๓ <£'๐๐,00๐ ๑. ประเมินความรู้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประสบการณ์เก่ียวกับ ประจำ พนักงานจ้าง การอบรมเช้งปฏิบัติการ โดยให้มีการ ทักษะ ตลอดจน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ กองช่าง บรรยายความรู้เกี่ยวกับงานช่าง โดยวิทยากร ทัศนคติของผู้รับ
เซ่น คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านช่างระดับมืออาขีพ การพัฒนาก่อนและ
การเขียนแบบ การอบรมเพ่ีอ และการสิกปฏิบัติจริง หลังการสิกอบรม
เพ่ิมพูนและทบทวนความรู้ทาง โดยมหีลักสูตรท ี่จะดำเนินการส กิอบรม ดังน ี้ ๒. การติดตามและ
วิชาการ และการทัศนดืกษาดูงาน ๑. การทำงานเป็นทีม ประเมินผลการนำ

๒.เพ่ือให้ม ีการพัฒนาบุคลากร ๒. การพัสดุ ข้อระเบียบกฎหมาย การละเมิด ความร ูโ้ปประยุกต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท ี่เก่ียวกับด้านช่าง ใช้ในการปฏิบัติงาน
ลำปางให้เป็นใปอย่างม รีะบบ ๓. ส ิกอบรมเพ่ิมทักษะการใช้โปรแกรมทาง จากผลการประเมิน

และเป็น'โปดามเป๋าหมายของ คอมพิวเตอร์ทางด้านช่าง ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน ๒.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางม กีารจัด ประสิทธิผลในการ

ทัศนค์กษาดูงานเพื่อนำความร ู้,ที่ได้'รับมาปรับ ปฏิบัติงาน ระยะ
ใช้พัฒนางานในหน้าท่ีท ีรั่บผิดชอบ ทำให้ ๖ เดือน และ ๑ ป ี

มีประสิทธิภาพมากข้ึน



๓๑
โครงการ วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย วธิดีำเนนิการ ระยะ เวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ

ประเมนิผล
โครงการอบรมสัมมนา ๑ .เพี่อส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการ -  ข้าราชการองค์การ สัดสิกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับการ ปีงบประมาณ ๒(£๖®-๒£๖๓ ๕00,000 ประเมินความรู้และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน สัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร บริหารส่วนจังหวัด สัดทำ แผนพัฒนาอง ค์การบริหารส่วนจังหวัด ทักษะตลอดจน
และงบประมาณ ส่วนจังหวัดลำปาง และการสัดทำ -  ลูกจ้างประจำ ลำปางและการสัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ทัศนคติของผู้เข้า

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย -  พนักงานจ้าง รายจ่าย และการติดตามประเมินผลแผน รับการอบรมและ
๒. เพ่ีอให้มีความร ู้ความเข้าใจ ขององค์การบริหารส่วน พัมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ติดตามประเมินผล
เก่ียวกับภารติดตามและประเมีน จังหวัดลำปาง การนำโปใช้โนการ
ผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ปฏิบัติงาน
จังหวัดลำปาง

โครงการ'สิกอบรมสัมมนา - เพ่ือส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ บุคลากรองค์กร สิกอบรมโดยการบรรยายเกี่ยวกับวธิการ ปีงบประมาณ ๒£๖®-๒£๖๓ ๑,๐๐๐,0๐๐ ประเมินความรู้และ
เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร การสัดทำงบประมาณให้ถูกต้อง ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทำงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ ทักษะตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ตามระเบียบข้อบังคับ ในจังหวัดลำปาง ข้อบังคับ ทัศนคติของผู้เข้า
งบประมาณ รับการอบรมและ

ติดตามประเมินผล
การนำโปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

โครงการสิกอบรมการสัดหา - เพ่ีอส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ บุคลากรองค์กร สัดสิกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒£๖®-๒£๖๓ ๓๘๙,(£'๐๐ ประเมินความรู้และ
พัสดุแนวใหม่ตามพระราช พระราชบัญญัติการสัดก่ีอจัดจ้าง ปกครองส่วนท้องถ่ิน พระราชบัญญัติการจัดก่ีอสัดจ้างและบริหาร ทักษะตลอดจน
บัญญติการสัดก่ี,อสัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โนจังหวัดลำปาง พัลดุภาครัฐ พ.ศ.๒£ ๖ ๐  และกฎหมายพ่ี ทัศนคติของผู้เข้า
และบริหารพัสดุภาครัฐ ๒4๖0 และกฎหมายพ่ีเก่ียวข้อง เก่ียวข้อง รับการอบรมและ



โครงการ วัตกุประสงค กลุ่ม เป ้าหมาย วธิดีำเนนิการ ระยะ เวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 
ประเมนิผล

ติดตามประเมินผล
การนำโปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ีอส่งเส'ริมความรู้เก่ียวกับ ข้าราชการ ลูกจ้าง จัดแกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒ ๒ <£V๓ ๓ 00,000 ประเมินความรู้และ
บุคลากร การพัฒนาบุคลากรด้านการติกษา และพนักงานจ้าง การพัฒนาบุคลากรด้านการติกษา ศาลนา ทักษะตลอดจน

ศาลนาและวัฒนธรรม กองการติกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทัศนคติของผู้เข้า
และวัฒนธรรม รับการอบรมและ
ข้าราชการครูโรงเรียน ติดตามประเมินผล
วอแก้ววิทยา การนำโปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

โครงการแกอบรม - เพ่ีอล่งเสริมความรู้เก่ียวกับ -  ข้าราชการองค์การ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการสิกอบรมดาม ปีงบประมาณ ๒£๖๑-๒๕๖๓ ๑,๕00,000 ประเมินความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ บริหารส่วนจังหวัด โครงการหรือหลักสูตรของฬถาบันพัฒนา ทักษะตลอดจน

-  ลูกจ้างประจำ บุคลากรท้องถน หรือโครงการท่ีองค์การ ทัศTiคติซองผู้เข้า
-  พนักงาน'จ้าง บริหารส่วนจังหวัดดำเนินการร่วมกับ รับการอบรมและ

ขององค์การบริหารส่วน สถาบัน หรือหน่วยงานอ่ืน ติดตามประเมินผล
จังหวัดลำปาง การนำโปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน



cnon
หลักสูตรครามรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง

โดรงการ วตัถปุระสงค์ กลุม่เปา้หมาย ว ิธ ีดำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 
ประเมนิผล

โครงการแกอบรม ๑ .  เพี่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร -  ข้าราชการองค์การ จัดสืกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒๔อ ๑-๒๔ะ)0 ๔0,๐๐0 ประเมินความรู้และ
การควบคุมภายใน ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน บริหารส่วนจังหวัด การจัดวางระบบควบคุมภายใน การรายงาน ทักษะตลอดจน

ให้เป็นโปตามมาตรฐานการควบคุม - ลูกจ้างประจำ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทัศนคติของผู้เข้า
ภายใน -  พนักงานจ้าง และการบริหารความเสียง และการแก้โข รับการอบรมและ
๒. เพี่อเสริมสร้างความรู้ควมเข้าใจ ขององค์การบริหารส่วน จุดอ่อนท่ีพบในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับการรายงานการติดตาม จังหวัดลำปาง ตามระเบียบ การนำโปใข้ในการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ปฏิบัติงาน
และการบริหารความเสียง
๓ . เพ่ีอพัฒนาแก้โขจุดอ่อนท่ีพบ
ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง
ถูกต้องตามระเบียบท่ีกำหนด

โครงการสิกอบรม ๑ . เพ่ีอให้มิความรู้ความเข้าใจ - ข้าราชการองค์การ จัดสิกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒๔๑๑-๒๔๑๓ ๔๐,๐๐๐ ประเมินความรู้และ
การบริหารจัดการด้าน เกี่ยวกับการจัดช้อจัดจ้างและ บริหารส่วนจังหวัด ระเบียบพัสดุฯ หลักการจัดพี่อจัดจ้างและ ทักษะตลอดจน
พัสดุและทรัพย์สิน การบริหารพัสดุ - ลูกจ้างประจำ การบริหารพัสดุ ทัศนคติของผู้เข้า

๒. เพ่ีอให้สามารถดำเนินการจัดช้อ -  พนักงานจ้าง รับการอบรมและ
จัดจ้างโต้อย่างถูกต้องดามกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วน ติดตามประเมินผล
ระเบียบข้อบังดับ จังหวัดลำปาง การนำโปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน



๓๔'
โครงการ วัตถปุระส'งด ์ กลุม่เปา้หมาย วธิดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 

ประเมนิผล
โครงการฟิกอบรม ๑ . เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ข้าราชการองค์การ จักฟิกอบรมโดยการบรรยายและฟิกปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๔o ๑-๒๔0a ๔ 0,000 ประเมินความรู้และ
การบริหารงานด้านช่าง เก่ียวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร บริหารส่วนจังหวัด เก่ียวกับกฎหมาย ข้อระเบียบ หนังสีอส่ังการ ทักษะตลอดจน

พรบ.ผังเมีอง การก่อล'ร้างถนน ลำปางท่ีปฏิบัติงาน เก่ียวกับด้านช่าง และฟิกปฏิบัติ ทัศนคติของผู้เข้า
สะพาน และการบำรุงรักษา เก่ียวกับต้านช่าง รับการอบรมและ
๒. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับเทคนิคการประมาณราคา การนำโปใข้ในการ
กลาง การควบคุมงาน และการตรวจ ปฏิบัติงาน
งานท่ีถูกต้อง

โครงการฟิกอบรม ๑ . เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ข้าราชการองค์การ จัดฟิกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒๔0๑-๒๔ะ>๓ ๔ 0,000 ประเมินความรู้และ
การจัดทำแผนและ เก่ียวกับข้ันตอนการจัดทำแผนและ บริหารส่วนจังหวัด ข้อระเบียบกฎหมาย ข้ันตอน วิ!)การ ทักษะตลอดจน
งบประมาณขององค์กร งบประมาณ ลำปางท่ีปฏิบัติงาน จัดทำแผนและงบประมาณขององค์กร ทัศนคติของผู้เข้า
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒. เพ่ีอให้การจัดทำแผนและ เก่ียวกับการจัดทำแผน ปกครองส่วนท้องถ่ิน รับการอบรมและ

งบประมาณตรงตามความต้องการ และงบประมาณ ติดตามประเมินผล
ของประชาชน การนำโปใข้ในการ

ปฏิบัติงาน



โครงการ วตัถปุระลงต์ กลุ่ม เป ้าหมาย ว ิธ ีดำเนนิการ ระยะเรลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 
ประเมนิผล

โครงการ!!กอบรม ๑. เพื่อ!ห้มีความรู้ความเข้าใจ ข้าราชการองค์การ จัด!!กอบรมโดยการบรรยายเก่ียวลับ ปีงบประมาณ ๒(ะ๖๑-๒(£๒๓ ๕ 0 ,0 0 0 ประเมินความรู้และ
การบริหารจัดการด้าน เก่ียวกัซข้อระเปียบกฎหมายเกยว บริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวลับข้อระเบียบกฎหมาย ข้ันตอน วิธีการ ทักษะตลอดจน
การเงิน การคลัง และ ลับการเงิน การคลังและบัญ§ ลำปางท่ีปฏิบัดิ'งาน การจัดทำบัญช้ การเงิน และการคลังให้มี ทัศนคติของผู้เข้า
บ่''ญftอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้าน เก่ียวลับการเงิน ประสิทธิภาพ รับการอบรมและ

การเงิน การคลังและบัญช้ ถูกต้อง การคลัง และบัญธี ติดตามประเมีนผล
ตามข้อระเบียบกฎหมาย และ อย่างมปีระสิทธิภาพ การนำโปใช้ในการ
มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน

โครงการสืกอบรม ๑ .เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง -  ข้าราชการองค์การ -  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด ปีงบประมาณ ๒(£๖๑-๒(£๖๓ ๕ 0 ,0 0 0 ๑. ประเมีนความรู้
การบริหารจัดการองค์ โต้เข้าใจถึงการบริหารจัดการ บริหารส่วนจังหวัด อบรมโดยใช้วิธีการบรรยาย โดยมุ่งเน้นเน้ีอหา ทักษะ ตลอดจน
ความรู้ (KM) องค์ความรู้ - ลูกจ้างประจำ เกี่ยวลับการบริหารจัดการองค์ความรู้ ทัศนคติฃองผู้รับ

๒. เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ -  พนักงานจ้าง วิธีการในการจัดการองค์ความรู้ เป็นต้น การพัฒนาก่อนและ
§งลันและลันของผู้ปกิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน หลังการ'ฝ็กอบรม
พัฒนา ทักษะ วิธีคิด วิธีการทำงาน จังหวัดลำปาง ๒. การติดตามและ
ในรูปแบบ,ใหม่1ๆ และลามารถทำงาน ประเมินผลการนำ
ร่วมลันอย่างสร้างสรรค์ แปลง ความรู้โปประยุกต์
ความรู้แบบฝังลึกในตัวตน ให้เป็น ใช้ในการปฏิบัติงาน
ความรู้ทื่เป็ดเผย จากผลการประเมิน
๓.เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน เกิดการ ประสิทธิภาพ
สร้างความรู้ และการถ่ายทอด ประสิทธิผลในการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงาน



โครงการ วัตถุประฬงต์ กล ุ่ม เป ้าหมาย วิธ ีดำเน ิน การ ระยะเวลาดำเน ิน การ งบประมาณ การต ิดตามและ 
ประเม ินผล

โครงการฉกอบรม 
การเพ่ิมพลังแห่งความสุข 
และมีความสนุกลับงาน

๑ .เพ่ีอให้ข้าราชการ ลูกจ้างลามารถ 
นำความรู้และเทคนิคต่าง,] มา'เข้'ใน 
ขีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความสุข 
และความสนุกสนานในการทำงาน 
๒.สร้างเสริมพลังกาย พลังใจ และ 
พลังขีวิต ให้เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการเผขีญลับปัญหา อุปสรรค 
และวิกฤติการณ์ต่าง,]โด้อย่างมี 
ประสิทธภาพ
๓ .พัฒนาตนเองและองค์กรสู่ 
ความเป็นเลิศ โดยการติดอาวุธทาง 
ปัญญา สามารถนำความรู้ต่าง,]มา 
ประยุกต์ใช้ให้เพ่ิมลักยภาพของตนเอง 
และบุคลากรในองค์กร มาใช้ในการ 
พัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่าง 
รวดเร็วและย่ังยืน 
๔. เพ่ีอให้เกิดพลังแห่งความวัก 
ความสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และนำไปสู่องค์กรแห่ง 
ความสุข และสร้างสรรค์พัฒนาโปสู่ 
ความเป็นเลิศการบริหารจัดการท่ีคี

-  ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด
-  ลูกจ้างประจำ
-  พนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง

-  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด 
อบรมเขีงปฏิบัติการ โดยให้มีการบรรยายให้ 
มีความรู้เก่ียวลับการเพิ่มพลังแห่งความสุข 
และมีความสุขลับการงาน และมีการฉก 
ปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรม เป็นต้น

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๔อ๓ ๕๐,๐๐0 ๑. ประเมีนความรู้ 
ทักษะ ตลอดจน 
ทัศนคติของผู้วับ 
การพัฒนาก่อนและ 
หลังการฉกอบรม 
๒. การติดตามและ 
ประเมินผลการนำ 
ความรู้โปประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
จากผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ 
ปฏิบัติงาน ระยะ 
๖ เดือน และ ๑ ปี



๓ cry
โครงการ รัตกุประฬงดํ กลุม่เปา้หมาย รธิดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ

ประเมนิผล
โครงการฝึกอบรม เพี่อ1ให้,ข้า'ราชการ'โต้มีความรู้พ้ีนฐาน -  ข้าราชการองค์การ -  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด ปีงบประมาณ ๖ (£๖๑-๒(£๖๓ ๕ 0 ,0 0 0 ๑. ประเมินความรู้
การประเมินโครงการ เก่ียวกับการประเมินโครงการ บริหารส่วนจังหวัด อบรมโดยใช้วิธีการบรรยายโดยมุ่งเน้นเน้ือหา ทักษะ ตลอดจน
และการบริหารโครงการ มีวิธีการ เทคนิค และเคร่ืองมีอ -  ลูกจ้างประจำ เก่ียวกับการประเมินโครงการ วิธีการ เทคนิค ทัศนคติของผู้รับ

ในการบริหารโครงการใด้อย่าง -  พนักงานจ้าง เคร่ืองมือ ท่ีใช้กับการประเมินโครงการ การพัฒนาก่อนและ
มีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การบริหารส่วน หลังการฝึกอบรม
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จังหวัดลำปาง ๒. การติดตามและ

ประเมินผลการนำ

•

V ความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้!นการปฏิบัติงาน 
จากผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ 
ปฏิบัติงาน ระยะ 
๖ เดือน และ ๑ ปี

โครงการฝึกอบรม เพ่ีอให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา -  ข้าราชการองค์การ -  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด ปีงบประมาณ ๒(£๖๑-๒(£๖๓ ๕ 0 ,0๐๐ ๑. ประเมินความรู้
เทคนิคการสร้าง ขีดความสามารถในการส่อสารและ บริหารส่วนจังหวัด อบรมโดยใช้วิธีการบรรยาย โดยมุ่งเน้นเน้ือหา ทักษะ ตลอดจน
ความสัมพันธ์แบบ พัฒนาจิตวิทยาในการทำงานร่วม -  ลูกจ้างประจำ เก่ียวกับการความสัมพันธ์แบบ ๓๖๐ องศา ทัศนคติของผู้รับ
แบบ ๓๖๐ องศา กับผู้อ่ืน ในภารสร้างความสัมพันธ์ -  พนักงานจ้าง แนวทาง วิธีการ เป็นต้น การพัฒนาก่อนและ
ในการทำงาน อย่างย่ังยืน และการเลีอกแนวทาง ขององค์การบริหารส่วน หลังการฝึกอบรม

การจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสม จังหวัดลำปาง ๒. การติดตามและ



๓๘
โครงการ วัตถุประลงต์ กล ุ่ม เป ้าหมาย วิธ ีดำเน ิน การ ระยะเวลาดำเน ิน การ งบประมาณ การต ิดตามและ 

ประเม ินผล
กับสถานการtu tค้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

•

ประเมีนผลการนำ 
ความรู้ใปประยุกต์ 
โวั?นการปฐฟ้ดงาน 
จากผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลโนการ 
ปฏบ้ติงาน ระยะ 
๖ เตีอน และ ๑ ปี



หลักสูตรด้านการบริหาร
โครงการ วัตถุประสงค์ กลุม่เปา็หมาย ว ิธ ดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 

ประเมนิผล
โครงการสืกอบรมการ ๑.พัฒนาความพร้อมและศักยภาพ -  ข้าราชการองค์การ จัดลกอบรมโดยการบรรยายเพี่อเสริมสร้าง ปีงบประมาณ ๒!£๖ร)-๒<£๖๓ ๕ 0,000 ประเมีนความรู้และ
พมนาผู้'นำคลืนลูกใหม่ ของผู้นำรุ่นใหม่ในการเป็นผู้นำการ บริหารส่วนจังหวัด ความรู้ และทักษะการเรียนรู้ท่ีสก'ฐ้งและ ทักษะตลอดจน
โนราชการไทย เปล่ียนแปลงของระบบราชการ ระดับอำนวยการ ย่ังยืน และการอภิปรายกลุ่มเพี่อพัฒนา ทัศนคติของผู้เข้า

ตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ศักยภาพในการเป็นผู้นำ รับภารอบรมและ
๒. เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล
พัฒนาดนเองอย่างต่อเน่ือง การนำไปใข้ในการ

ปฏิบัติงาน

โครงการปีกอบรม ๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ -  ข้าราชการองค์การ จัดปีกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒!£๖๑-๒(£๖๓ ๕0,000 ประเมินความรู้และ
การบริหารความขัดแยัง ความขัดแย้ง ประ๓ท สาเหตุท่ีทำ บริหารส่วนจังหวัด ความขัดแย้ง ประ๓ท สาเหตุท่ีทำให้เกิด ทักษะตลอดจน

ให้เกิดความขัดแย้ง ระดับอำนวยการ ความขัดแย้ง กระบวนการ เทคนิคการบริหาร ทัศนคติของผู้เข้า
๒. มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ ความขัดแย้ง และวิธีการจัดการความขัดแย้ง รับการอบรมและ
เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง ในองค์กร ติดตามประเมินผล
และวิธีจัดการความขัดแย้งในองค์กร การนำไปใข้ในการ

ปฏิบัติงาน



โครงการ วัตถปุระสงค์ กลุม่เปา้หมาย วธิดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 
ประเมนิผล

โครงกๆรสื̂ 1®1 ๑ .เพ่ีอให้มีความรู้ในการวิเคราะห์ -  ข้าราชการองค์การ จัดสิกอบรมโดยการบรรยายและสิกปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒(£๒๑-๒๔๖๓ ๔ 0,000 ประเมินความรู้และ
การส่อสารพี'่อ'ให้แกิด ลักษณะการล่ีอสาร บริหารส่วนจังหวัด เก่ียวกับประโยชน์ของการวิเคราะห์ลักษณะ ทักษะตลอดจน
ประสิท?*’''"1พลูง^ด<̂น ๒. เพ่ีอให้สามารถล่ีอสารและเข้าใจ ระดับอำนวยการ การลี่อสาร และการล่ีอสารท่ีมีป'ระสิทธิภาพ ทัศนคติของผู้เข้า

การทำง''1̂ คนอ่ืนใด้ และเข้าใจประโยชน์ รับการอบรมและ
ของการล่ีอสาร ติดตามประเมินผล
๓.การล่ีอสารท่ีดีทำให้เกด การนำโปใช้ในการ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ปฏิบัติงาน

โครงการ^กอ'บรม ๑. เพ่ีอให้การอำนวยการ ติดตาม -  ข้าราชการองค์การ จัคสิกอบรมโดยการบรรยายความหมาย ปีงบประมาณ ๒๔๖๑-๒๔๖๓ ๔0,000 ประเมินความรู้และ
การอำนา5'การ ก''1าคคํคา5'1 และการกระจายงาน ขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด และประโยชน์ของการอำนวยการ การติดตาม ทักษะตลอดจน
งานและก'ารกระจายงานท่ีน้ บรรลุผลสำเร้จโด้อย่างมี ระดับอำนวยการ งาน และการกระจายงาน ข้ันตอน เทคนิค ทัศนคติของผู้เข้า

ประสิV1?กาพ ประสิทธิภาพ การส่ังงาน การรับคำส่ัง และอุปสรรค รับการอบรมและ
๒. เพ่ีอให้ทราบว่างานทีโต้รับ ในการกระจายงาน ติดตามประเมินผล
มอบหมายใด้ดำเนินการโปมากน้อย การนำโปใช้ในการ
เพยงโด ปฏิบัติงาน

โครงการสิกอบรน ๑. เพ่ีอให้เข้าใจและตระหนักถืง - ข้าราชการองค์การ จัดสิกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒๔๖๑-๒๔๖๓ ๔0,000 ประเมินความรู้และ
การบริหารการ1บ่อ่ียนแบ่ลง ความจำเป็นและความสำคัญของ บริหารส่วนจังหวัด การเปล่ียนแปลง ประ๓ทของการเปล่ียน ทักษะตลอดจน
(Change Management) การเปล่ียนแปลง -  ลูกจำงประจำ แปลง วิธีการบริหารการเปล่ียนแปลง ทัศนคติของผู้เข้า

๒. เรียนรู้วิธีการปรับเปล่ียนและ -  พนักงานจ้าง การสร้างวัฒนธรรมท่ีพร้อมรับการเปล่ียน รับการอบรมและ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียน ขององค์การบริหารล่วง แปลงและการบริหารการเปล่ียนแปลง ติดตามประเมินผล



๔ ร )

โครงการ วตัถปุระสงค์ กลุม่เปา้หมาย วธิดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 
ประเมนิผล

แปลงท่ี๓ดข้ึน
๓. ปรับปรุง พัฒนา พร้อมท่ีจะรับ 
ฝือกับการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ 
สามารถดำเนินการใด้อย่าง 
ก้าวหน้าและยงยีน

จังหวัดลำปาง ให้เกิดประสิทธิภาพ การนำไปใ'!(ในการ 
ปฏิบัติงาน



หลักสตรความรู้เทนคุณธรรมและ,จริ1ยธ'รร:ม
โครงกๆร รตัชปุระสงค์ กลุม่เปา้หมาย วธิดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 

ประเมนิผล
โครงการผึเกอบร3ง ๑ . เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจ -  ข้าราชการองค์การ จัดสืกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒<£๖๑-๒๕๖๓ ๕0,000 ประเมินความรู้และ

รรุานทางคุณธรรม แนวคิดเก่ียวกับจรรยาบรรณและ บริหารส่วนจังหวัด คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน การฟ้องกัน ทักษะตลอดจน
และจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมและ -  ลูกจ้างประจำ การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคร้ฐ ทัศนคติของผู้เข้า

จริยธรรม -  พนักงาน,จ้าง การจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและ รับการอบรมและ
๒. เพ่ีอเป็นการฟ้องกันการทุจริตและ ซององค์การบริหารส่วน จริยธรรม ช้ันตอน รูปแบบในการจัดทำ ติดตามประเมินผล
ประพฤติมีชอบในภาครัฐ จังหวัดลำปาง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม การนำโปใช้ในการ
๓. เพี่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม ตลอดจนการนำโปปฏิบัติ ปฏิบัติงาน
และจริยธรรม ช้ันตอน รูปแบบ
ในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

โครงการฟ้องกันน-®" ๑. เพ่ือส่งเลริมและฟ้องปรามการ -  ข้าราชการองค์การ จัดสืกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับ ปีงบประมาณ ๒<£๖๑-๒<£๖๓ ๕0,000 ประเมินความรู้และ
ปราบ'ปรามการ'อุจร1ิต ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นโปตามหลัก บริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับการเสนอ ทักษะ ทัศนคติ
ภาคริฐ คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ี -  ลูกจ้างประจำ ราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ การจัดชั้อจัดจ้าง ของผู้เข้ารับการ

๒. เพ่ือปลุกจิตสำนึกและสร้าง -  พนักงานจ้าง ผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่าง อบรมและติดตาม
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ ขององ ค์ภารบริหารส่วน ประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม ประเมินผลการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติ จังหวัดลำปาง ปฏิบัติงาน
การเซ้งรุกด้านการฟ้องกันการ
ทุจริต



๔๓
โ ต '3งการ วัตถุประฬงค์ กลุม่เปา้หมาย ว ิธ ีดำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 

ประเมนิผล
โครงการสืกอบรม 
คุณธรรมดํ'1ห̂ บ 
ข้าราชการ

เพี่อให้ข้าราชการมีคุณธรรมเหมาะ 
แก่การเป็นข้าราชการท่ีตี มีจรรยา 
และรักษาวินัยอย่างเคร่งควัด

ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนลังหวัต 
ลำปาง

ลัด?เกอบรมโดยการบรรยายเท่ียวกับ 
ความหมาย ความสำคัญของคุณธรรม และ 
ความจำเป็นท่ีต้องมีคุณธรรมสำหรับ 
ข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าท่ี และรักษา 
วินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

ปีงบประมาณ ๒(ร๖๑-๒<£๖๓ «£"0,00๐ ประเมินความรู้และ 
ทักษะตลอดจน 
ทัศนคติของผู้เข้า 
รับการอบรมและ 
ติดตามประเมินผล 
การนำไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน

โครงการแกอบรม 
กๆ i ใ-H £ น■ เพพ® 
ปฏิบติง'ไพ

๑. เพี่อให้สามารถอธิบายความหมาย 
แนวคด หลักการ เบัาหมาย และวิธี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
๒. เพ่ีอให้สามารถอธิบายระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
๓. เพ่ีอให้สามารถระบุข้ันดอน 
การประเมินผลลัมฤทธ้ิฃองงาน 
และนำไปปรับใช้ได้

-  ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนลังหวัด
-  ลูกจ้างประจำ
-  พนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วน 
ลังหวัดลำปาง

ลัดปีกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับแนวคิด 
หลักการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลลัมฤทธ้ีฃองงาน และการนำ 
โปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ ๒(£๖๑-๒(£๖๓ ๕0,000 ประเมินความรู้และ 
ทักษะตลอดจน 
ทัศนคติของผู้เข้า 
รับการอบรมและ 
ติดคามประเมินผล 
การนำไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน



โครงการ วตัถปุระฬงค์’ กลุม่เปา้หมาย วธิดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมาณ การตดิตามและ 
ประเมนิผล

โครงการสิกอบรม ©. เพ่ือเป็นการน้อมนำปรัชญา -  ช้าราชการองค์การ จัดสิกอบรมโดยการบรรยายเก่ียวกับปรัชญา ปีงบประมาณ ๒๕๖®-๒(£๖๓ ๕ 0,000 ประเมีนความรู้และ
การนำเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ บริหารส่วนจังหวัด และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง และการ พักษะตลอดจน
พอเพียงมาปรับโช้ ปฏิบัติงาน -  ลูกจ้างประจำ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ทัศนคติของผู้เข้า
ในการปฏิบัติงาน ๒. สามารถตอบสนองต่อนโยบาย -  พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงาน รับการอบรมและ

รัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากร ขององค์การบริหารส่วน ติดตามประเมีนผล
บุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ จังหวัดลำปาง การนำโปใช้ในการ
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

โครงการสิกอบรม ๑ .เพ่ือให้ช้าราชการ ลูกจ้างมความ -  ข้าราชการองค์การ -  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด ปีงบประมาณ ๒ร.๖๑-๒ ร๖๓ <£'๐,0๐0 ๑. ประเมินความรู้
การใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ สัมพันธ์ท่ีดี สามารถทำงานร่วมกัน บริหารส่วนจังหวัด อบรมโดยใช้วิธีการบรรยายโดยมุ่งเน้นเน้ีอหา ทักษะ ตลอดจน
พัฒนาคน พัฒนางาน อย่างราบร่ืน เกิดความร่วมมือใน -  ลูกจ้างประจำ เก่ียวกับการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ พัฒนาคน ทัศนคติของผู้รับ

ในการทำงาน ประสานความสัมพันธ์ -  พนักงานจ้าง พัฒนางาน วิธีการ เป็นต้น การพัฒนาก่อนและ
กับบุคคลทุกฝ่ายท่ีเท่ียวข้อง และ ขององค์การบริหารส่วน หลังการสิกอบรม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จังหวัดลำปาง ๒. การติดตามและ
๒.เป็นเคร่ืองมือในการทำงาน ประเมินผลการนำ
ให้เกิดผลดีต่องาน และองค์กร ความรู้โปประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงาน
• จากผลการประเมิน

ประลัทธิภาพ
ประลัทธิผลในการ

« ปฏิบัติงาน



๔๕
โครงการ วตัถปุระลงค์ กลุม่เปา้หมาย วธิดีำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ งบประมา•ณ การตดิตามและ 

ประเมนิผล
โครงการ'ฝึกอบรมและ 
สัมมนา "ธรรมาภิบาล 
สำหรับบุคลากร 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด"

๑. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ประลบการณ์เก่ียวกับธรรมาภิบาล 
และลอดคล้องกับหสักธรรมาภิบาล 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะท่ี 
จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้ท่ีเพ่ืมข้ึน 
๓. เพื่อ!ห้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ใป 
ประยุกต์เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  ข้าราชภารองค์การ- 
บรีหารส่วนจังหวัด
-  ลูกจ้างประจำ
-  พนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำปาง

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด 
อบรมโดยใช้วิธีการบรรยายโดยมุ่งเน้นเน้ีอหา 
เก่ียวกับธรรมาภิบาล แนวคิด วิธีการ เป็นต้น

ปีงบประมาณ ๒(£๖๑-๒(£๖๓

1 1

๕0,000 ๑. ประเมินความรู้ 
ทักษะ ตลอดจน 
ทัศนคติของผู้รับ 
การพัฒนาก่อนและ 
หลังการิสืกอบรม 
๒. การติดตามและ 
ประเมินผลการนำ 
ความรู้โปประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
จากผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ 
ปฏิบัติงาน ระยะ 
๖ เดือน และ ๑ ปี

โครงภารปัจฉิมนิเทศ 
ข้าราชการเกษียณอายุ

เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ใด้เตรียม 
ความพร้อมในการปรับเปล่ียน 
ช้วิตหลังเกษียณ สามารถ'ใช้สิริด 
ใต้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ

ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้างประจำท่ีกำลัง 
จะเกษียณอายุในช่วงปี 
งบประมาณ
3(๕๖๑-๒4๖01

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด 
อบรมโดยใช้วิธีการบรรยายโดยมุ่งเน้นเน้ือหา 
เก่ียวกับการใช้ช้วิตหลังเกษียณอายุ 
การดูแลสุขภาพ งานอดิเรก อาธีพ เป็นต้น

ปีงบประมาณ ๒๕ร๑-๒<£๖๓ ๕0,000 ประเมินทัศนคติ 
ของผู้เข้ารับการ 
อบรมและการนำ 
โปใช้ในธีวิต 
ประจำวัน



แผนพัฒนาบุดลากร ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง




