
 
 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน” 
 

พันธกิจ 
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมการพัฒนาคนในตำบลให้มีความรู้ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในตำบล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ลงวันที่  27 กันยายน 2560 เรื่อง 
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำบ่อหลวง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ส่วนราชการประกอบด้วย สำนักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นเจ้าหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื ่นที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายแบ่งงานภายใน ดังนี้ 
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เช่น ติดต่อ นัดหมายงาน รับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม ทำรายงานการประชุม 
ติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานการประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ การดำเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล การเจ้าหน้าที่ การเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยเฉพาะ 
 1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มีลักษณะ
งานที ่ปฏิบัติเกี ่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือ
ประกอบการกำหนดนโยบายในการทำแผน หรือโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง  
 1.3 งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือการใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
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 1.4 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที ่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 
ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือตอบสนองความจำเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย วิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น 
อุทกภัย  วาตภัย งานตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา 
และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งาน
เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 1.6 งานกิจการสภา มีหน้าที่ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ รายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. ติดตามผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต. 
 1.7 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม การจัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การพัฒนาระบบ
ชลประทาน การส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี การจัดหาวิทยากรตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
การผลิตสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.8 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ งานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ที่
มีผลผูกพันทางกฎหมายงานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งาน
ระเบียบการคลังงานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล งานให้
คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ งาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ งานอำนวยการ งานป้องกันสาธารณ
ภัย งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย งานกู้ภัย งานช่วยเหลือและให้บริหาร
ประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์ งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น งาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.10 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ งานสวัสดิการสังคม งานสังคม
สงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานพัฒนาสตรีและเยาวชนงานส่งเสริมอาชีพและ
ข้อมูลแรงงาน งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
    1.11 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร 
กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานวิชาการเกษตร การวัดและประเมินผลการดำเนินงานการเกษตร
กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตรจัดสอนและอบรมด้านวิชาการ
เกษตร จัดประชุม อบรมและดำเนินการเผยแพร่กิจการการเกษตรให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนววิชาการ
เกษตร จัดทำฐานข้อมูลการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตร จัดทำโครงการพืชอาหารปลอดภัย 
และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษา ค้นคว้า งาน
วิชาการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ วิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย และการเก็บ
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รักษาผลผลิตทางการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ งานส่งเสริมการประมง งาน
วิชาการให้บริการด้านวิชาการเกษตร งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    1.12 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
โรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุขการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา 
การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการ
ฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    1.13 งานเลือกตั้ง มีหน้าที่ จัดทำทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล และ
พนักงานส่วนตำบล แจ้งนัดประชุมสภา ร่างๆ และจัดทำระเบียบวาระการประชุมตามสั่งของประธานสภา ชี้แจงข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลต่อที่ประชุมสภา จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุก
ประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ 
การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของ
จังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมิน
ภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
 2.1 งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี  งาน
ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
งานงบการเงินและงบทดลอง งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไป
ของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าเช่าและรายได้อ่ืนๆ งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน งานทะเบียนควบคุม
และเร่งรัดรายได้ งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า งานตรวจสอบและประเมินภาษี งานการ
นำส่งเงินรายได ้งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพยส์ิน
และแผนที ่ภาษี งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการ
บำรุงรักษา) งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพัสดุงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร 
งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่อง การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การ
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เบิกจ่ายวัสดุอปุกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

3.1 งานควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า 
และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งาน
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง. งาน
ควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 งานออกแบบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ. งาน
ออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้าง
อาคารให้แก่ประชาชน งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานการวางผังเมือง งาน
ออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานงาน
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศลของเทศบาล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
ของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานสวัสดิการต่าง ๆ งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่างงาน
การเงินและบัญชีของกองช่าง งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุง
สถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพ่ือ
การศึกษาส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมด้าน
ภาษาการดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
  4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล งานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี 
  4.2 งานส่งเสริมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานกิจการ
ศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ 
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  4.3 งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบ
ประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานพัฒนาโรงเรียนและงานพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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บทท่ี 2 
บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที ่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยัง
จดัให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการเป็น 4 ส่วนคือ สำนักงาน
ปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT ในภาพรวมสรุป
ได้ ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 
    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายสว่นในพื้นที่    

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาใน
อนาคต พ้ืนที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ 
    1.2 ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ 
    1.3 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
บางประการยังไม่ชัดเจน 
    1.4 มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ยังไม่เพียงพอและทันสมัย    
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
    2.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทำให้ อบต.มีอำนาจในการบริหารจัดการงานได้ทั่วถึง
และรวดเร็ว 
    2.2 มีขอบเขต อำนาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ 
    2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอำนาจฯ  
    2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
    2.1 อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บาง
ภารกิจขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการกำกับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ไม่สอดคล้องกัน 
    2.3 มีส่วนราชการหลายสว่นในพื้นท่ีที่มีอำนาจหน้าที่
ทับซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.4  การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบล จาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ
ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค  
    2.5 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนาเช่นพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 
    2.6 ไม่มีความชัดเจนในเรื่องข้อบัญญัติตำบลมีกี่ฉบับ
และดำเนินการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน 

 
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ ทำให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
   3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   

3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงาน
ไม่ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งท่ีเป็น
อำนาจหน้าที่ที่ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี  การมีส่วน
ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน    
3.4 ลักษณะการทำงานมุ่งท่ีผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการทำงานในภาพรวมของ อบต.  
    3.5  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกแบบเครือ
ญาติในชุมชน 
    3.6 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและ
ข้อกฎหมายอย่างถ่องแท้ 
    3.7 บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฎิบัติงานต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
    3.8บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
ขาดจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
     

4. งบประมาณ 
    4.1 มีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงและโอนงบประมาณ
บ่อยครั้ง  
    4.2 งบประมาณจำนวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ด้านอื่น ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
    4.3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ชัดเจน 
    4.4 งบประมาณเข้ามายังไม่สัมพันธ์กับการดำเนิน
โครงการตามห้วงระยะเวลา 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
    1.2 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - 
Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง 
ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการ
ดำเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
    1.2 ไม่มีทิศทางท่ีแน่นอนในการเลือกตั้ง 
    1.3 ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท  
    2.5 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เปิดโอกาสในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภค เช่น น้ำมัน ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษา
โรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่ข้ึนอยู่กับกลไกราคา
ของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 
    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
    2.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว 
    2.๗ เกิดภัยพิบติั เช่น อุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมีศูนย์การเรียนรู้
นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
    3.2 รัฐบาลให้ความสำคัญเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ 
    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดเป็นวาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
      - ค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท  
      - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท   
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ  
    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา
นิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถดำเนินการได้
จริง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 
    5.2 เขตพ้ืนที่ตำบลติดกับป่าสงวนแห่งชาติ    
    5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ระดับครัวเรือน 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กฎหมายและข้อกำหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 
ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศ 
    5.2 ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.3 พื้นที่เขตติดกับป่าสงวนแห่งชาติกว้างมีบุคลากร
น้อยไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 
    5.4 การทำกิจการนอกเขตมีความจำเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาทั้ง 2 ฝ่ายในการขุดลอกลำน้ำแม่
ขาน 
    5.5 ยังไม่มีความชัดเจนและแนวทางการบริหาร
จัดการขยะในพ้ืนที่ 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การปฏิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวก
รวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นำมาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.3  หน่วยงานของรัฐยังไม่มีความชัดเจนและการ
ประชาสัมพันธ์ของผลกระทบทางด้านคุณภาพชีวิตและ
ด้านเกษตรในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    1.1 พนักงานส่วนตำบล 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ 
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

หมายเหต ุ

สอบแข่งขัน ตามบัญชี กสถ. 
1. นางสาวอินทุอร นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 3 ก.พ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 คำสั่ง อบต. 
 อุทัย   วันท่ี 15 ม.ค. 2563 ที่ 012/2563 
     วันท่ี 21 ม.ค. 2563 
      

 
    1.2 พนักงานครู 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ 
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

หมายเหต ุ

สอบแข่งขัน ตามบัญชี กสถ. 
1. นางสาวศิริรักษ์ ครูผู้ช่วย 2 ธ.ค. 2562 ครั้งท่ี 11/2562 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 ศรีปา   วันท่ี 27 พ.ย. 2562 ที่ 507/2562 
     วันท่ี 28 พ.ย. 2562 

 
2. การให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู พ้นทดลองงาน 
    1.1 พนักงานส่วนตำบล 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง พ้นทดลองงาน เลขท่ีคำสั่ง หมายเหต ุ
1. นางสาวอินทุอร นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 2 ส.ค. 2563 คำสั่ง อบต.  
 อุทัย   ที่ 250/2563  
    วันท่ี 3 ส.ค. 2563  
      

    1.2 พนักงานครู 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง พ้นทดลองงาน เลขท่ีคำสั่ง หมายเหต ุ
1. นางสาวศิริรักษ์ ครูผู้ช่วย 2 มิ.ย. 2563 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง  
 ศรีปา   ที่ 185/2563  
    วันท่ี 5 ม.ิย. 2563  

 
3. ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง อัตรา
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

เงินเพ่ิมค่า
ครองชีพ 

รวม หมายเหตุ 

1 นางสาวจิรประภา เจ้าพนักงาน 12,220 1,065 13,285 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 เรือนทอง ธุรการปฏิบัติงาน    ที่ 323/2563 
      ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
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3. พนักงานจ้าง 
3.1 ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ 
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

หมายเหต ุ

สำนักงานปลัด 
1. นางสาววิภารตัน ์ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 ครั้งท่ี 10/2563 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 ซ้อนฝั้น   เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 63 ที่ 321/2563 
     วันท่ี 1 ต.ค. 2563 

กองคลัง 
2. นางสาวอาธิน ี คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 ครั้งท่ี 10/2563 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 อวดห้าว   เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 63 ที่ 321/2563 
     วันท่ี 1 ต.ค. 2563 

กองช่าง 
3. นายวิรัตน ์ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 ครั้งท่ี 10/2563 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 คำเขียว   เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 63 ที่ 321/2563 
     วันท่ี 1 ต.ค. 2563 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. นางรัตติกาล ผู้ดูแลเด็ก 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 ครั้งท่ี 10/2563 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 ลำธาร   เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 63 ที่ 321/2563 
     วันท่ี 1 ต.ค. 2563 

5. นางปรียานุช ภารโรง 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 ครั้งท่ี 10/2563 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 แก้วมา   เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 63 ที่ 321/2563 
     วันท่ี 1 ต.ค. 2563 

6. นายวิชัย ภารโรง 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 ครั้งท่ี 10/2563 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 คุณเถื่อน   เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 63 ที่ 321/2563 
     วันท่ี 1 ต.ค. 2563 

 
3.2 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน 
(บาท) 

คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน หมายเหตุ 

สำนักงานปลัด 
1. นางสาวพรพิมล ผู้ช่วย 15,000 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง งดเลื่อนค่าตอบแทน 

 คงเพชร นักวชิาการเกษตร  ที่ 320/2563 ผลคะแนนเฉลี่ย 73.55 

    วันท่ี 1 ต.ค. 2563 ระดับพอใช้ 

2 นางสาววิไลลักษณ ์ ผู้ช่วย 15,680 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง ผลคะแนนเฉลี่ย 92.50 

 ปัญญาเมา นักพัฒนาชุมชน  ที่ 320/2563 ระดับดีมาก  

    วันท่ี 1 ต.ค. 2563 เลื่อนร้อยละ 4.5 

3. นายสุรสิทธ์ิ พนักงาน 12,480 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง ผลคะแนนเฉลี่ย 92.00 

 วงค์พรหม ขับรถยนต ์  ที่ 320/2563 ระดับดีมาก  

    วันท่ี 1 ต.ค. 2563 เลื่อนร้อยละ 4.5 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน 
(บาท) 

คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน หมายเหตุ 

4. นายเจรญิ พนักงาน 10,370 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง ผลคะแนนเฉลี่ย 91.00 

 แก้ววงค์ธ ิ ขับรถยนต ์  ที่ 320/2563 ระดับดีมาก  

    วันท่ี 1 ต.ค. 2563 เลื่อนร้อยละ 4.5 

5. นายสถิตย ์ พนักงานดับเพลิง 10,370 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง ผลคะแนนเฉลี่ย 91.00 

 กันทา   ที่ 320/2563 ระดับดีมาก  

    วันท่ี 1 ต.ค. 2563 เลื่อนร้อยละ 4.5 

6. นายเกียรติศักดิ ์ พนักงานดับเพลิง 10,370 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง ผลคะแนนเฉลี่ย 91.00 

 คำไชยเทพ   ที่ 320/2563 ระดับดีมาก  

    วันท่ี 1 ต.ค. 2563 เลื่อนร้อยละ 4.5 

7. นายกรีฑาพล พนักงานขับเครื่อง 9,830 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง ผลคะแนนเฉลี่ย 92.20 

 พิทักษ์วีรชน จักรกลขนาดเบา  ที่ 320/2563 ระดับดีมาก  

  ชนิดบรรทุกน้ำ  วันท่ี 1 ต.ค. 2563 เลื่อนร้อยละ 4.5 

กองคลัง 

8. นางสาววาสนา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 12,020 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง ผลคะแนนเฉลี่ย 92.50 

 วังพฤกษ์ การคลัง  ที่ 320/2563 ระดับดีมาก  

    วันท่ี 1 ต.ค. 2563 เลื่อนร้อยละ 4.5 

 
3.3 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง อัตรา
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

เงินเพ่ิมค่า
ครองชีพ 

รวม หมายเหตุ 

สำนักงานปลัด 
1 นายสุรสิทธ์ิ พนักงาน 12,480 805 13,285 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 วงค์พรหม ขับรถยนต ์    ที่ 322/2563 

2. นายเจรญิ พนักงาน 10,370 2,000 13,370 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
 แก้ววงค์ธิ ขับรถยนต ์     

3. นายสถิตย ์ พนักงานดับเพลิง 10,370 2,000 13,370  
 กันทา      

4. นายเกียรติศักดิ ์ พนักงานดับเพลิง 10,370 2,000 13,370  
 คำไชยเทพ      

5. นายกรีฑาพล พนักงานขับเครื่อง 9,830 2,000 11,830  
 พิทักษ์วีรชน จักรกลขนาดเบา     
  ชนิดบรรทุกน้ำ     

6. นางสาววิภารตัน ์ คนงานทั่วไป 9,000 1,000 10,000  
 ซ้อนฝั้น      

กองคลัง 
7. นางสาววาสนา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 12,020 1,265 13,285  
 วังพฤกษ์ การคลัง     
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง อัตรา
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

เงินเพ่ิมค่า
ครองชีพ 

รวม หมายเหตุ 

สำนักงานปลัด 
8. นางสาวอาธิน ี คนงานทั่วไป 9,000 1,000 10,000 คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
 อวดห้าว     ที่ 322/2563 

9. นายวิรัตน ์ คนงานทั่วไป 9,000 1,000 10,000 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
 คำเขียว      

10. นางรัตติกาล คนงานทั่วไป 9,000 1,000 10,000  
 ลำธาร      

11. นางสาวรัตนา คนงานทั่วไป 9,000 1,000 10,000  
 นิลศิลา      

12. นางปรียานุช ภารโรง 9,000 1,000 10,000  
 แก้วมา      

13. นายวิชัย ภารโรง 9,000 1,000 10,000  
 คุณเถื่อน      

 
4. การรายงานตำแหน่งว่าง 
4.1 สายงานบริหาร 

ที ่ ตำแหน่งที่รายงาน สังกัดสำนัก/กอง ตำแหน่งว่าง หมายเหตุ 
เมื่อวันที่ 

1 นักบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด 1 พ.ค. 2560  
 ระดับต้น (หน.สป.)    
 13-3-01-2101-001    

2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา กองการศึกษาฯ 1 ต.ค. 2558  
 (ผอ.โรงเรียน)    
 13-3-08-5500-641    

 
4.2 สายงานผู้ปฏิบัติ 

ที ่ ตำแหน่งทีร่ายงาน สังกัดสำนัก/กอง ตำแหน่งว่าง หมายเหตุ 
เมื่อวันที่ 

1 นายช่างโยธา กองช่าง 1 ก.พ. 2563  
 (ปง./ชง.)    
 13-3-05-4701-001    
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5. การรับโอน (ย้าย) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัดเดิม ตำแหน่ง/ ตามมติ ก.อบต.จ.
เชียงใหม่ 

ครั้งที่/เมื่อวันที่ 
 สังกดัใหม่ 

1. นายบดินทร ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.หนองลู นักบริหารงานท้องถิ่น มติ ครั้งที่ 8/2563 
 คล้อยคล้า นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุร ี ระดับกลาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
  13-3-00-1101-001  ปลัด อบต. คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
    อบต.น้ำบ่อหลวง ที่ 291/2563 
    อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่ ลงวันที่ 8 ก.ย. 2563 
    13-3-00-1101-001  

2. นายศราวุฒ ิ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ทุ่งรวงทอง นักบริหารงานการศึกษา มติ ครั้งที่ 8/2563 
 มหาโพธิ ์ นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ระดับต้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
  13-3-08-2107-001  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
    13-3-08-2701-001 ที่ 290/2563 
     ลงวันที่ 8 ก.ย. 2563 

3. นายธรรมนูญ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เสาหิน นักบริหารงานทั่วไป มติ ครั้งที่ 8/2563 
 พงษากุล นักบริหารงานทั่วไป อ.แมส่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระดับต้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
  13-3-01-2101-001  หัวหน้าสำนักปลัด คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
    13-3-01-2101-001 ที่ 289/2563 
     ลงวันที่ 8 ก.ย. 2563 

4. นายธรรมนูญ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เสาหิน นักบริหารงานทั่วไป มติ ครั้งที่ 8/2563 
 พงษากุล นักบริหารงานทั่วไป อ.แมส่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระดับต้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
  13-3-01-2101-001  หัวหน้าสำนักปลัด คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
    13-3-01-2101-001 ที่ 312/2563 
     ลงวันที่ 8 ก.ย. 2563 
     (ยกเลิกการรับโอน) 

 
6. การใหโ้อน (ย้าย) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัดเดิม ตำแหน่ง/ ตามมติ ก.อบต.จ.
เชียงใหม่ 

ครั้งที่/เมื่อวันที่ 
 สังกัดใหม่ 

1. นายมงคล นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.น้ำบ่อหลวง นายช่างโยธาชำนาญงาน ครั้งที่ 1/2563 
 อินต๊ะ 13-3-05-4701-001 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
    อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่ คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง 
    13-3-05-4701-001 ที่ 013/2563 
     ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
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7. การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้สูงขึ้น  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ ตามมติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ 
ครั้งที่/เมื่อวันที่ 

หมายเหตุ 

  
1 นางภูษณิศา นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ครั้งที่ 5/2563 เล่ือนระดับ 
 ใจหล้า ปฏิบัติการ ชำนาญการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เมือ่วันที่ 24 เม.ย.63 

  กองคลัง กองคลัง คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง  
  13-3-04-3203-001 13-3-04-3203-001 ที่ 172/2563  
  อัตราเงินเดือน 22,600 บาท อัตราเงินเดือน 22,620 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  

2. นายสุรพล ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครั้งที่ 3/2563 เล่ือนระดับ 
 ปัญญาสงบ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 63 
  โรงเรียนอนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง โรงเรียนอนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง คำสั่ง อบต.น้ำบ่อหลวง  
  13-3-08-6500-645 13-3-08-6500-645 ที่ 084/2563  
  อัตราเงินเดือน 15,800 บาท อัตราเงินเดือน 17,450 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563  

 
8. จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่บัตร วันที่ออก
บัตร 

วันหมดอายุ สังกัด 

   
1. นางสาวอินทุอร  อุทยั นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 001/2563 11 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2569 สำนักงานปลัด 
2. นางสาวปรียาลักษณ์  ชัยมงคล นักวชิาการเงนิและบญัชีชำนาญการ 002/2563 28 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 กองคลัง 
3. นายกรีฑาพล  พิทักษว์ีรชน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 003/2563 28 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 สำนักงานปลัด 
4. นางสาววิไลลักษณ์  ปัญญาเมา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 004/2563 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 สำนักงานปลัด 

 
9. การออกหนังสือรับรอง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเภทหนังสือรับรอง วัน เดือน ปีท่ีขอ 
  

1. นายวิชยั  คุณเถื่อน ภารโรง หนังสือรับรองเงินเดือน 8 มิ.ย. 2562 
2. นางสาวปรียาลักษณ์  ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หนังสือรับรองเงินเดือน 19 มิ.ย. 2562 
3. นายวิเชียร  ไชยวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนังสือรับรองเงินเดือน 18 ก.ย. 2562 
4. นายนรเศรษฐ  ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ หนังสือรับรองเงินเดือน 10 ต.ค. 2562 
5. นางพัชรดิา  กาวิเนตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หนังสือรับรองเงินเดือน 10 ต.ค. 2562 
6. นางจิราภรณ์  บญุปั๋น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หนังสือรับรองเงินเดือน 21 ต.ค. 2562 
7. นางรัตติกาล  ลำธาร ผู้ดูแลเด็ก หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 21 ต.ค. 2562 
8. นางสาววัลยา  ศิริปัญญา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน หนังสือรับรองเงินเดือน 28 ต.ค. 2562 
9. นางสาวกัญจน์ชญา  คำดวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หนังสือรับรองเงินเดือน 28 ต.ค. 2562 

10. นางสาวชูพักตร ์ คำต๊ะ ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 6 พ.ย. 2562 
11. นางสาวทับทิม  เตชะรัง ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 6 พ.ย. 2562 
12. นางศิริลักษณ์  ปราบไพร ี ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 6 พ.ย. 2562 
13. นางภูษณิศา  ใจหล้า นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร หนังสือรับรองเงินเดือน 11 ธ.ค. 2562 
14. นางนิลุบล  วงค์คำแดง ผู้อำนวยการกองคลัง หนังสืออนุญาตให้สอบสายงานบริหาร 11 ธ.ค. 2562 
15. นางสาวณัฏฐนันท์  ยวดกระโทก รองปลัด อบต. หนังสืออนุญาตให้สอบสายงานบริหาร 11 ธ.ค. 2562 
16. นายภูชิต  อยู่สถิตย ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หนังสืออนุญาตให้สอบสายงานบริหาร 11 ธ.ค. 2562 
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ที ่ ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ประเภทหนังสือรับรอง วัน เดือน ปีท่ีขอ 
  

17. นางจงจิต  สวนแยง ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 17 ธ.ค. 2562 
18. นางสาวชูพักตร ์ คำต๊ะ ครู คศ.1 หนังสือรับรองการทำงาน 18 ธ.ค. 2562 
19. นายนรเศรษฐ  ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ หนังสือรับรองเงินเดือน 7 ก.พ. 2563 
20. นางสาวทับทิม  เตชะรัง ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 13 ก.พ. 2563 
21. นางสาวพรพิมล  คงเพชร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร หนังสือรับรองเงินเดือน 18 ก.พ. 2563 
22. นางสาววัลยา  ศิริปัญญา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน หนังสอืรับรองเงินเดือน 17 มี.ค. 2563 
23. นางสาวปรียาลักษณ์  ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หนังสือรับรองเงินเดือน 17 มี.ค. 2563 
24. นางสาวศิริรักษ์  ศรีปา ครูผู้ช่วย หนังสือรับรองเงินเดือน 18 มี.ค. 2563 
25. นางศิริลักษณ์  ปราบไพร ี ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 18 มี.ค. 2563 
26. นางสาวสุขณิชชา  ยูงทอง นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ หนังสือรับรองเงินเดือน 18 มี.ค. 2563 
27. นางสาวมาลาตร ี คำลือ นักจัดการงานทัว่ไป หนังสือรับรองเงินเดือน 18 มี.ค. 2563 
28. นางรัตติกาล  ลำธาร ผู้ดูแลเด็ก หนังสือรับรองเงินเดือน 18 มี.ค. 2563 
29. นางสาวทับทิม  เตชะรัง ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 23 มี.ค. 2563 
30. นางสาวมาลาตร ี คำลือ นักจัดการงานทัว่ไป หนังสือรับรองเงินเดือน 23 มี.ค. 2563 
31. นางภูษณิศา  ใจหล้า นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร หนังสือรับรองเงินเดือน 23 มี.ค. 2563 
32. นางสาวชูพักตร ์ คำต๊ะ ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 27 มี.ค. 2563 
33. นางสาววิไลลักษณ์  ปัญญาเมา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน หนังสือรับรองเงินเดือน 8 เม.ย. 2563 
34. นางสาวปรียาลักษณ์  ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน หนังสือรับรองเงินเดือน 27 เม.ย. 2563 
35. นางนิลุบล  วงค์คำแดง ผู้อำนวยการกองคลัง หนังสือรับรองเงินเดือน 5 พ.ค. 2563 
36. นางสาวชูพักตร ์ คำต๊ะ ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 18 พ.ค. 2563 
37. นางสาวทับทิม  เตชะรัง ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 18 พ.ค. 2563 
38. นางศิริลกัษณ์  ปราบไพร ี คร ูคศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 18 พ.ค. 2563 
39. นางสาวณัฏฐนันท์  ยวดกระโทก รองปลัด อบต. หนังสือรับรองเงินเดือน 19 พ.ค. 2563 
40. นายภูชิต  อยู่สถิตย ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน หนังสือรับรองเงินเดือน 22 พ.ค. 2563 
41. นางรัตติกาล  ลำธาร ผู้ดูแลเดก็ หนังสือรับรองเงินเดือน 26 พ.ค. 2563 
42. นายอดิศักดิ์  มั่นเหมาะ สมาชิกสภา อบต. หนังสือรับรองเงินเดือน 9 ก.ค. 2563 
43. นายภูชิต  อยู่สถิตย ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน หนังสือรับรองเงินเดือน 4 ส.ค. 2563 
44. นางรัตติกาล  ลำธาร ผู้ดูแลเด็ก หนังสือรับรองเงินเดือน 10 ส.ค. 2563 
45. นางสาวชูพักตร ์ คำต๊ะ ครู คศ.1 หนังสือรับรองเงินเดือน 17 ส.ค. 2563 
46. นางสมพร  เหล่าลาภะ สมาชิกสภา อบต. หนังสือรับรองเงินเดือน 24 ส.ค. 2563 
47. นางนิลุบล  วงค์คำแดง ผู้อำนวยการกองคลัง หนังสือรับรองเงินเดือน 26 ส.ค. 2563 
48. นางสาวสุขณิชชา  ยูงทอง นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ หนังสือรับรองเงินเดือน 31 ส.ค. 2563 
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10. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทั้งปี หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ขั้น  

อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน   
1. นายบดินทร์  คล้อยคล้า ปลัด อบต. 42,620 44,130 2 ขั้น รับโอน 2 ต.ค. 63 

2. นางสาวณัฏฐนันท์  ยวดกระโทก รองปลัด อบต. 34,680 35,220 1 ขั้น  
 สำนักงานปลัด      

3. นางสาวสุขณิชชา  ยูงทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 26,980 28,030 1.5 ขั้น  
4. นางสาวกัญจน์ชญา  คำดวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 19,160 19,800 2 ขั้น  
5. นายนรเศรษฐ  ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 17,290 17,880 1.5 ขั้น  
6. นายสิทธินนท์  โสกันทัต นิติกรปฏิบัติการ 26,080 26,920 1.5 ขั้น  
7. นางสาวอินทุอร  อุทัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 15,060 15,840 1 ขั้น  
8. นางจิราภรณ์  บุญปั๋น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 19,800 20,120 1 ขั้น  
 กองคลัง      

9. นางนิลุบล  วงค์คำแดง ผู้อำนวยการกองคลัง 37,960 39,080 1.5 ขั้น  
10. นางสาวปรียาลักษณ์  ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 25,470 26,460 1.5 ขั้น  
11. นางภูษณิศา  ใจหล้า นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 22,600 23,550 1.5 ขั้น  
12. นางสาววัลยา  ศิริปัญญา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 13,760 14,310 1.5 ขั้น  

 กองช่าง      
13. ว่าที่ร้อยตรีสนธยา  เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 25,970 26,980 1.5 ขั้น  
14. นายภูชิต   อยู่สถิตย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 21,620 22,490 1.5 ขั้น  
15. นางสาวจิรประภา  เรือนทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 11,700 12,220 1.5 ขั้น  
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11. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทั้งปี หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ขั้น  

อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน   
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

16. นายศราวุฒิ  มหาโพธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33,560 34,680 1.5 ขั้น รับโอน 1 ต.ค. 63 
17. นางพัชริดา  กาวิเนตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13,760 14,310 2 ขั้น  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนทั้งปี หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ร้อยละ  

อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน   
 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง      

1. นางรจนา  แสงนาค ครู คศ.1 21,180 21,750 4.80  
2. นางจงจิต  สวนแยง ครู คศ.1 24,120 24,690 4.80  
3. นางสาวศิริรักษ์  ศรีปา ครูผู้ช่วย 15,800 16,240 2.50  
4. นายสุรพล  ปัญญาสงบ ครู คศ.1 18,020 18,710 5.50  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง      

5. นางศิรลิักษณ์  ปราบไพรี ครู คศ.1 19,320 19,890 4.80  
6. นางสาวทับทิม  เตชะรัง ครู คศ.1 18,330 19,020 4.80  
7. นางสาวชูพักตร์  คำต๊ะ คร ูคศ.1 21,990 22,560 4.80  
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12. เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

 
13. การส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู ไปฝึกอบรม 
1) สรุปการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
 

ที ่ วันที่ โครงการ/หลักสูตร สถานที ่ ผู้เข้ารับการอบรม ตำแหน่ง สังกัด เลขที่คำสั่ง รายงานการ
อบรม 

1 10 พ.ย. 62 -  นักวิชาการเงินและบญัช ีรุ่นที่ 34 สถาบันพัฒนาบุคลากร 1 นางสาวปรียาลักษณ์  ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง อบต.น้ำบ่อหลวง  
 6 ธ.ค. 62     ชำนาญการ  ที่ 440/2562  
        ลว. 17 ต.ค. 62  

2. 23-28 ก.พ. 63 ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน สถาบันพัฒนาบุคลากร 1 นางสาวจิรประภา  เรือนทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองช่าง อบต.น้ำบ่อหลวง  
  ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น 61      ที่ 443/2562  
        ลว. 17 ต.ค. 62  

3. 13-18 ก.ย.63 ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน สถาบันพัฒนาบุคลากร 1 นางสาวอินทุอร  อุทยั นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง  
  ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น 81  2 นางสาวศิริรักษ์  ศรีปา ครูผู้ช่วย กองการศึกษาฯ ที่ 270/2563  
        ลว. 19 ส.ค. 63  
          

 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทั้งปี หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ขั้น  

อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน   
 สำนักงานปลัด      

1. นางสาวมาลาตรี  คำลือ นักจัดการงานทั่วไป 21,880 22,600 1.5  
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2) สรุปการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ที ่ วันที่ โครงการ/หลักสูตร สถานที ่ ผู้เข้ารับการอบรม ตำแหน่ง สังกัด เลขที่คำสั่ง รายงานการ
อบรม 

1 25-28 พ.ย. 63 การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

โรงแรมริเวอรไ์ซค์  
กรุงเทพฯ 

1 นางสาวณัฏฐนันท์  ยวดกระโทก รองปลัด อบต. อบต.น้ำบ่อหลวง ที ่ชม 
0023.24/5562 
ลว. 22 ต.ค. 63 

 

     จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น 
2. 24-28 พ.ย. 63 การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. โรงแรมริเวอรไ์ซค์  1. นางนิลุบล  วงค์คำแดง ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.น้ำบ่อหลวง  
  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ กรุงเทพฯ 2. นางภูษณิศา  ใจหล้า นกัวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กองคลัง ที่ 441/2563  
  จัดเก็บภาษทีีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง  3. นางสาววัลยา  ศิริปญัญา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองคลัง ลว. 17 ต.ค. 62  
    4. นายภูชิต อยู่สถติย ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง   
     จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น 

3. 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 การจัดระบบประกันคณุภาพใน โรงแรมรอยัล ซติี ้ 1. นายสุรพล  ปัญญาสงบ ครูผู้ช่วย กองการศึกษาฯ อบต.น้ำบ่อหลวง  
  สถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด กรุงเทพฯ     ที่ 497/2562  
  อปท. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ      ลว. 20 พ.ย. 62  
  ประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.        
  2561   จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. 16-17 ธ.ค. 62 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการ โรงแรมกรีนเลค 1. นางนิลุบล  วงค์คำแดง ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.น้ำบ่อหลวง  
  บริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รีสอร์ท  2. นางสาววัลยา  ศิริปญัญา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองคลัง ที่ 506/2562  
  และการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. อำเภอเมือง     ลว. 28 พ.ย. 62  
  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

5. 2-6 ก.พ. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ โรงแรมรอยัลริเวอร ์ 1. นางนิลุบล  วงค์คำแดง ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.น้ำบ่อหลวง  
  ระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อ กรุงเทพ 2. นายนรเศรษฐ  ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัด ที่ 538/2562  
  เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมิน      ลว. 23 ธ.ค. 62  
  ผลแห่งชาติฯ        
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ที ่ วันที่ โครงการ/หลักสูตร สถานที ่ ผู้เข้ารับการอบรม ตำแหน่ง สังกัด เลขที่คำสั่ง รายงานการ
อบรม 

6. 20-23 ส.ค. 63 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 1. นางสาวกัญจน์ชญา  คำดวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง  
  แผนอตัรากำลัง 3 ปี ของ อปท. อำเภอเมอืง    ที่ 200/2563  
  ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564- จังหวัดเชียงใหม่    ลว. 17 มิ.ย. 63  
  2566       

7. 6 ส.ค. 63 โครงการอบรมการจัดทำแผนอัตรา โรงแรมเชียงใหมภู่คำ 1. นางสาวกัญจน์ชญา  คำดวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง  
  กำลัง 3 ปี  อำเภอเมือง    ที่ 236/2563  
   จังหวัดเชียงใหม่    ลว. 16 ก.ค. 63  
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3) สรุปการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอ่ืน  
 

ที ่ วันที่ โครงการ/หลักสูตร สถานที ่ ผู้เข้ารับการอบรม ตำแหน่ง สังกัด เลขที่คำสั่ง รายงานการ
อบรม 

1. 17-19 ม.ค. 63 หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้าง โรงแรมโลตัสปาง 1. นางสาวกัญจน์ชญา  คำดวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง  
  ส่วนราชการ อบจ. เทศบาล อบต.  สวนแก้ว     ที่ 539/2562  
  (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่ง อำเภอเมือง     ลว. 23 ธ.ค. 62  
  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) ฯ จังหวัดเชียงใหม ่  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

2. 2 มี.ค.63 การใช้แอปพลิเคชันผ่อดดี ี คณะสัตวแพทย ์ 1. นางสาวอินทุอร  อุทยั นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง  
  ฟีเจอร์ไฟป่าและการเผาในที่โล่ง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่     ที่ 539/2562  
        ลว. 23 ธ.ค. 62  
     จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

3. 8-9 ส.ค. 63 การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 1. นางสาวอินทุอร  อุทยั นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนกังานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง  
  ตาม พรบ.การสาธารณสุข อำเภอเมือง     ที่ 248/2563  
  พ.ศ. 2535 ของ อปท. ให้มี จังหวัดเชียงใหม ่     ลว. 31 ก.ค. 63  
  ประสิทธิภาพในการบังคับใช้   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวโิรฒ 
  กฎหมาย        

4. 3-5 ก.ย. 63 วิธีปฏิบัติงานพัสดุและครุภัณฑ์ โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซ้ีตี้ 1. นางสาววัลยา  ศิริปญัญา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองคลัง อบต.น้ำบ่อหลวง  
  ตั้งแต่จัดซ้ือจัดจ้าง จัดทำทะเบียน อำเภอเมือง     ที่ 273/2563  
  คุม การคำนวณค่าเสื่อมราคา จังหวัดเชียงใหม ่     ลว. 26 ส.ค. 63  
  สินทรัพย์การบันทึกสินทรัพย์ฯ   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. 20-22 ก.ย.63 โครงการปรับตัวและรับมือกับผล ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 1. นายเกียรติศักดิ์  คำไชยเทพ พนักงานจ้างตามภารกจิ สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง  
  กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ สาธารณภัย เขต 10   พนักงานดับเพลิง  ที่ 301/2563  
  ภูมิอากาศและสาธารณภัยฯ จังหวัดลำปาง     ลว. 18 ก.ย. 63  
     ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  



- 24 - 
 

 
ที ่ วันที่ โครงการ/หลักสูตร สถานที ่ ผู้เข้ารับการอบรม ตำแหน่ง สังกัด เลขที่คำสั่ง รายงานการ

อบรม 
6. 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวียงกุมกาม อ.สารภ ี 1. นางสาวสุขณิชชา  ยูงทอง นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง  
   จังหวัดเชียงใหม ่ 2. นางพัชริดา  กาวิเนตร เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ ท่ี 292/2563  
    3. นางจงจิต  สวนแยง ครู คศ.1 กองการศึกษาฯ ลว. 11 ก.ย. 63  
    4. นางรจนา  แสงนาค ครู คศ.1 กองการศึกษาฯ   
    5. นางศิริลักษณ์  ปราบไพรี ครู คศ.1 กองการศึกษาฯ   
    6. นายสุรพล  ปัญญาสงบ ครู คศ.1 กองการศึกษาฯ   
    7. นางสาวศิริรักษ์  ศรีปา ครูผู้ช่วย กองการศึกษาฯ   
    8. นางสาวรัตนา  นิลศิลา ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ   
    9. นายวิชัย  คุณเถื่อน ภารโรง กองการศึกษาฯ   
     จัดโดยโรงเรียนอนุบาลน้ำบ่อหลวง 
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โครงการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัด
กำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน 
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 
  เวลา 14.30 – 15.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  
น้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
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วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
  เวลา 05.00 – 05.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ และแจกเอกสารประกอบการศึกษา
ดูงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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พิธีเปิดโครงการฯ 

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น. พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและศึกษางานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12 -14 พฤศจิกายน 
2562 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร  ไชยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำบ่อหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนางสาวณัฏฐนันท์  ยวดกระโทก รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
บ่อหลวง กล่าวรายงาน 
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วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

 เวลา 08.00-09.00 น.คณะผู้ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและศึกษางานนอก
สถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ตำบล
บ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง “การบริหารจัดการขยะบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด  
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วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
  เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้รับฟัง
บรรยายเรื่อง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากนายไฉน  อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห เป็นวิทยากรในการ
บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน 
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วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

 เวลา 08.00-16.30 น.คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เข้าประจำฐานการ
เรียนรู้ดูพื้นที่จริง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วิทยากร
บรรยายนายประมวน  มหิชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห 

ฐานที่ 1 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบบ่อปิด 
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ฐานที่ 2 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบทรีอินวัน 
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ฐานที่ 3 ธนาคารน้ำใต้ดิน บ่อเจาะประสิทธิภาพสูง 
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ฐานที่ 4 ธนาคารน้ำใต้ดิน ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด 
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ฐานที่ 5 บ่อเติมน้ำ 
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ฐานที่ 6 สวนมะม่วง 
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ฐานที่ 7 บ่อบารายสิริปัญโญ 
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ฐานที่ 8 ศูนย์การเรียนรู้บ้านนายรุ่ง  บัวทอง 
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ฐานที่ 9 สวนมะละกอ 
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วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

  เวลา 08.00 – 12.00 น. คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้รับฟัง
บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการขยะอินทรีย์” ทีเ่ทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับ
เกียรติจากนายประดิษฐ์  มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่
คณะศึกษาดูงาน 
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สรุปการประเมินผล 

โครงการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรและ 

เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

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

สรุปผลการผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการประเมิน ดังนี้ 

 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
 ข้าราชการฝ่ายสภา ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 
40 คน  
 

2. ระยะเวลาดำเนินการ 
 วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1. แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม 
 2. แบบประเมินโครงการ  
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ คือ การใช้ค่าร้อยละ 
 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนน
เต็ม 20 คะแนน ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย 60 จึงจะผ่านเกณฑ์ การทดสอบแยกตาม
สถานที่ที่ศึกษาดูงาน ดังนี้ 
 1) ทดสอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  

ก่อนฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 34 คน ผลปรากฏว่า 
• ผ่านเกณฑ์ จำนวน 24 คน 
• ไมผ่่านเกณฑ์ จำนวน 10 คน 
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ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 34 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.59 ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.41 ทำให้เห็นได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มี
ความรู้ในเนื้อหาที่จะอบรมเป็นอย่างดี และมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่มีความรู้ในเนื้อหาที่จะอบรม 

หลังการอบรม มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 32 คน ผลปรากฏว่า 
• ผ่านเกณฑ์ จำนวน 32 คน 
• ไมผ่่านเกณฑ์ จำนวน 0 คน 

/หลังจาก...  
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หลังการอบรมผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 32 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 0 ทำให้เห็นได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด มีความรู้ในเนื้อหาที่จะอบรมเพิ่มขึ้นและเข้าใจในเนื้อหาที่
ฝึกอบรม 

สรุปผลในภาพรวมของการทดสอบการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห 
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้ารับการทดสอบ ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 70 ไม่ผ่านการ
ทดสอบร้อยละ 30 เนื้อหาที่ทำการอบรมทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากยิ่งขึ้น  
  
 2) ทดสอบท่ีเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ก่อนฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 33 คน ผลปรากฏว่า 
• ผ่านเกณฑ์ จำนวน 21 คน 
• ไมผ่่านเกณฑ์ จำนวน 12 คน 
ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 33 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.64 ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.36 ทำให้เห็นได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มี
ความรู้ในเนื้อหาที่จะอบรมเป็นอย่างดี และมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่มีความรู้ในเนื้อหาที่จะอบรม 

หลังการอบรม มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 32 คน ผลปรากฏว่า 
• ผ่านเกณฑ์ จำนวน 24 คน 
• ไมผ่่านเกณฑ์ จำนวน 8 คน 
หลังการอบรมผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 32 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

25 ทำให้เห็นได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด มีความรู้ในเนื้อหาที่จะอบรมเพิ่มขึ้นและเข้าใจในเนื้อหาที่
ฝึกอบรม 

สรุปผลการการทำแบบทดสอบการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการทดสอบ ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 81.25 ไม่ผ่านการทดสอบร้อยละ 
18.75 เนื้อหาที่ทำการอบรมทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากยิ่งขึ้น  
 
 2. การกรอกแบบประเมินโครงการ แยกตามสถานที่การศึกษาดูงาน ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้  
 2.1 ผลการประเมินสถานที่ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 17 60.71 
หญิง 11 39.29 
รวม 28 100 

 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด เป็นเพศชาย จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 
รองลงมา เป็นเพศหญิง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 
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ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนร้อยละ ของอายุผู้ตอบแบบประเมิน 
อายุ (ปี) จำนวน (คน) ร้อยละ 

21-30 4 14.27 
31-40 8 28.58 
41-50 7 25.00 
51 ปีขึ้นไป 9 32.15 

รวม 28 100 
 จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดร้อยละ 32.15 
รองลงมาช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58  
ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนร้อยละ ระดับการศึกษาสูงสุดผู้ตอบแบบประเมิน 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 1 3.56 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 14.27 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 14.27 
ปวส./ปวท./อนุปริญญา 4 14.27 
ปริญญาตรี 9 32.14 
ปริญญาโท 6 21.49 
ปริญญาเอก - - 

รวม 28 100 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินอยู่ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.14 รองลงมาปริญญาโท จำนวน 6 คน คิดร้อยละ 21.49  
 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนร้อยละ ตำแหน่งผู้ตอบแบบประเมิน 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 
สมาชิกสภา อบต. 11 39.29 
พนักงานส่วนตำบล 9 32.15 
ลูกจ้างประจำ 1 3.56 
พนักงานจ้าง 7 25.00 

รวม 28 100 
จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบประเมินตำแหน่งที่ตอบมากท่ีสุด คือ สมาชิกสภา อบต. จำนวน 11 คน คิด

เป็น 39.29 รองลงมาตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.15  
 
ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนร้อยละ มีบทบาทภารกิจ/หน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร 

บทบาทภารกิจ/หน้าที่ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 25 89.29 
ไม่ใช่ 3 10.71 

รวม 28 100 
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จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบประเมินมีบทบาทภารกิจ/หน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีบทบาทภารกิจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ/หลักสูตร จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 
และไม่ใช่ผู้มีบทบาทภารกิจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ/หลักสูตร จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนร้อยละ เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
เคย 3 10.71 
ไมเ่คย 25 89.29 

รวม 28 100 
จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบประเมินไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร จำนวน 

25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 และเคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.71 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนร้อยละ ความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อย - - 
ปานกลาง 2 7.14 
มาก 26 98.86 

รวม 28 100 
จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบประเมินมีความต้องการในเข้าอบรมหลักสูตรในระดับมาก จำนวน 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.86 และมีความต้องการในเข้าอบรมหลักสูตรในระดับปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.14   
 
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนร้อยละ ความจำเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อย - - 
ปานกลาง 3 10.71 
มาก 25 89.28 

รวม 28 100 
จากตารางที่ 8 ผู้ตอบแบบประเมินมีความจำเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ในระดับมาก จำนวน 25 คน ร้อยละ 89.28 และรองลงมาในระดับปานกลาง จำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.71   
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ตารางที่ 9 แสดงจำนวนร้อยละ ความคาดหวังต่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อย - - 
ปานกลาง 5 17.86 
มาก 23 82.14 

รวม 28 100 
จากตารางที่ 9 ผู้ตอบแบบประเมินมีความคาดหลังต่อหลักสูตร ในระดับมาก จำนวน 23 คน คิดเป็น

ร้อยละ 82.14 รองลงมาในระดับปานกลาง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร 
ตารางท่ี 10 ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือเพื่อนำองค์ความรู้ใหมจ่าก
สถานท่ีอื่นมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

18/64.29 10/35.71 - - - 

2 การสร้างเครือข่ายประสานความสมัพันธ์กับองค์กรอื่นเป็นการ
เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

13/46.43 15/53.57 - - - 

3 การศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้ำใตด้ิน 18/64.29 10/35.71 - - - 

4 ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแตล่ะหัวข้อครบถ้วนตามที่
หลักสตูรกำหนด 

15/53.57 13/46.43 - - - 

5 การจัดลำดับเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 13/46.43 15/53.57 - -  

6 ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเนื้อหาวิชาเหมาะสม 8/28.57 20/71.43 - - - 

7 กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติมีความ
เหมาะสม 

10/35.71 18/64.29 - - - 

8 หลักสตูรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์คุ้มค่า 20/71.43 8/28.57 - - - 

 
 จากตารางที่ 10 ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร จะเห็นได้ว่า  
ผู้ประเมินจำนวน 28 คน ได้ประเมินผลจำแนกตามประเด็นคำถาม ดังนี้ 
 ประเด็นคำถามที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือเพ่ือนำองค์ความรู้ใหม่จากสถานที่อ่ืนมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลองมาเห็น
ด้วย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 ประเด็นคำถามที ่2 การสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เห็นด้วย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่าง
ยิ่ง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
 ประเด็นคำถามที่ 3 การศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 
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 ประเด็นคำถามที ่4 ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด เห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่ง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
 ประเด็นคำถามที่ 5 การจัดลำดับเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม เห็นด้วย จำนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
 ประเด็นคำถามที่ 6 ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเนื้อหาวิชาเหมาะสม เห็นด้วย จำนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 ประเด็นคำถามที่ 7 กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเหมาะสม เห็นด้วย จำนวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 ประเด็นคำถามที่ 8 หลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์คุ้มค่า เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ตารางท่ี 11 ข้อมูลการประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 สถานท่ีฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการเรียนรู้ 16/57.14 12/48.86 - - - 

2 ห้องอบรมมีขนาดห้องและจำนวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับ
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม 

19/67.86 9/32.14 - - - 

3 ความพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนปูกรณ ์ 15/53.57 13/46.43 - - - 

4 สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรมมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู ้ 19/67.86 9/32.14 - - - 

5 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมคีวามเหมาะสม 9/32.14 19/67.86 - -  

6 สถานท่ีฝึกอบรม/ดูงานโดยรวม 14/50.00 14/50.00 - - - 

7 การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการ 13/46.43 15/53.57 - - - 

8 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 15/53.57 13/46.43 - - - 

9 การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าท่ี 21/75.00 7/25.00 - - - 

10 การบริหารจัดการโครงการโดยรวม 21/75.00 7/25.00 - - - 

 จากตารางที่ 11 ข้อมูลการประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า ผู้ประเมินจำนวน 
28 คน ได้ประเมินผลจำแนกตามประเด็นคำถาม ดังนี้ 
 ประเด็นคำถามที่ 1 สถานที่ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการเรียนรู้  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.86 
 ประเด็นคำถามที่ 2 ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจำนวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับจำนวนผู ้เข้า
ฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 รองลงมาเห็น
ด้วย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 
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 ประเด็นคำถามที ่3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
 ประเด็นคำถามที่ 4 สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรมมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ เห็นด้วยเป็นอย่าง
ยิ่ง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 
 ประเด็นคำถามที่ 5 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม เห็นด้วย จำนวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.86 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 
 ประเด็นคำถามท่ี 6 สถานที่ฝึกอบรม/ดูงานโดยรวม เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 และเห็นด้วย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 ประเด็นคำถามที่ 7 การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ เห็นด้วย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.57 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
 ประเด็นคำถามที่ 8 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 

ประเด็นคำถามที่ 9 การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

ประเด็นคำถามที่ 10 การบริหารจัดการโครงการโดยรวม เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 75 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 12 ข้อมูลการประเมินประเมินด้านวิทยากร 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 วิทยากรมีคณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามเนื้อหา
หลักสตูร 

16/57.14 12/48.86 - - - 

2 วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ในเนื้อหาท่ีสอน 14/50.00 14/50.00 - - - 

3 วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย
ชัดเจน 

13/46.43 15/53.57 - - - 

4 วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ำเสียง กระตุ้นการเรียนรูด้ี 15/53.57 13/46.43 - - - 

5 วิทยากรสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมี
ส่วนร่วม 

11/39.29 17/60.71 - -  

6 วิทยากรสามารถตอบคำถามให้ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) 
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ชัดเจน 

13/46.43 15/53.57 - - - 

7 วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู ้ 14/50.00 14/50.00 - - - 

8 วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา
วิชาการและมคีวามเหมาะสมตรงตามกลุม่ผูเ้ข้าอบรม 

16/57.14 12/48.86 - - - 

9 วิทยากรดำเนินการสอนไดต้ามเนือ้หาและวัตถุประสงค์ของแต่
ละหัวข้อวิชา 

15/53.57 13/46.43 - - - 

10 โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรเพียงใด 19/67.86 9/32.14 - - - 
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จากตารางที่ 12 ข้อมูลการประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า ผู้ประเมินจำนวน 
28 คน ได้ประเมินผลจำแนกตามประเด็นคำถาม ดังนี้ 
 ประเด็นคำถามที่ 1 วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร เห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่ง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.86 
 ประเด็นคำถามที่ 2 วิทยากรมีประสบการณ์รอบรู้ในเนื้อหาที่สอน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเห็นด้วย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 ประเด็นคำถามที่ 3 วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้น่าสนใจเข้าใจง่ายชัดเจน เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
 ประเด็นคำถามที่ 4 วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ำเสียง กระตุ้นการเรียนรู้ดี  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 
จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 
 ประเด็นคำถามที่ 5 วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดอากาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เห็นด้วย 
จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 
 ประเด็นคำถามที่ 6 วิทยากรสามารถตอบคำถามให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เห็นด้วย จำนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
 ประเด็นคำถามที่ 7 วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเอ้ือต่อการเรียนรู้ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 
จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 ประเด็นคำถามที่ 8 วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและมีความ
เหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาเห็น
ด้วย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.86 

ประเด็นคำถามที่ 9 วิทยากรดำเนินการสอนได้ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา เห็น
ด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.43 

ประเด็นคำถามที่ 10 โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรเพียงใด เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 
 ตอนที่ 5 ข้อเสนออ่ืน ๆ 
 5.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 ผู้ประเมินได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์โครงการและจะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ และใช้
ปรับปรุงในไร่นาและสวนลำใย 
 5.2 ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดลำดับ ระยะเวลา กิจกรรมภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ)  
  ผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาตรงตามหัวข้อของการอบรม มีความเหมาะสมในหลักสูตรใน
การศึกษาดูงาน 
 5.3 ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที่ อาหาร เครื่องดื่มและการให้บริการต่าง ๆ)  
  ผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่าสถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและการให้บริการต่าง ๆ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
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 5.4 ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสื่อการสอน การตอบข้อ
ซักถาม)  
  ผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดและมีเทคนิคและ
สามารถใช้สื่อการสอนและตอบข้อซักถามให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้ 
 
2.2 ผลการประเมินสถานที่ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 18 58.06 
หญิง 13 41.94 
รวม 31 100 

 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบประเมินมากที่สุด เป็นเพศชาย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 
รองลงมา เป็นเพศหญิง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 
ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนร้อยละ ของอายุผู้ตอบแบบประเมิน 

อายุ (ปี) จำนวน (คน) ร้อยละ 
21-30 3 9.67 
31-40 8 25.81 
41-50 10 32.26 
51 ปีขึ้นไป 10 32.26 

รวม 31 100 
 จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คนและช่วงอายุ 41-50 ปี 
จำนวน 10 คน คิดร้อยละ 32.26 รองลงมาช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81  
ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนร้อยละ ระดับการศึกษาสูงสุดผู้ตอบแบบประเมิน 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 3 9.68 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 6.45 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 12.90 
ปวส./ปวท./อนุปริญญา 6 19.35 
ปริญญาตรี 12 38.72 
ปริญญาโท 4 12.90 
ปริญญาเอก - - 

รวม 31 100 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินอยู่ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.72 รองลงมาระดับ ปวส./ปวท./อนุปริญญา จำนวน 6 คน คิดร้อยละ 19.35  
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ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนร้อยละ ตำแหน่งผู้ตอบแบบประเมิน 
ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 

สมาชิกสภา อบต. 14 45.16 
พนักงานส่วนตำบล 11 35.48 
ลูกจ้างประจำ 1 3.23 
พนักงานจ้าง 5 16.13 

รวม 31 100 
จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบประเมินที่ตอบมากที่สุดคือตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. จำนวน 14 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.16 รองลงมาคือตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนร้อยละ มีบทบาทภารกิจ/หน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร 

บทบาทภารกิจ/หน้าที่ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 25 80.65 
ไม่ใช่ 6 19.35 

รวม 31 100 
จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบประเมิน ใช่เป็นผู้มีบทบาทภารกิจ/หน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร 

จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 80.65 และไม่ใช่ผู้มีบทบาทภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนร้อยละ เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
เคย 7 22.58 
ไม่เคย 24 77.42 

รวม 31 100 
จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบประเมินไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร จำนวน 

24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 และเคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตร จำนวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.58 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนร้อยละ ความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อย 1 3.23 
ปานกลาง 8 25.81 
มาก 22 70.96 

รวม 31 100 
จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบประเมินมีความต้องการในเข้าอบรมหลักสูตรในระดับมาก จำนวน 22 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.96 และมีความต้องการในเข้าอบรมหลักสูตรในระดับปานกลาง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.81  
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนร้อยละ ความจำเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อย - - 
ปานกลาง 9 29.03 
มาก 22 70.97 

รวม 31 100 
จากตารางที่ 8 ผู้ตอบแบบประเมินมีความจำเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ในระดับมาก จำนวน 22 คน ร้อยละ 70.97 และรองลงมาในระดับปานกลาง จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.03 

 
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนร้อยละ ความคาดหวังต่อหลักสูตร 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อย - - 
ปานกลาง 8 25.81 
มาก 23 74.19 

รวม 31 100 
จากตารางที่ 9 ผู้ตอบแบบประเมินมีความคาดหลังต่อหลักสูตร ในระดับมาก จำนวน 23 คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.19 รองลงมาในระดับปานกลาง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร 
ตารางท่ี 10 ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือเพื่อนำองค์ความรู้ใหมจ่าก
สถานท่ีอื่นมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

13/41.94 18/58.06 - - - 

2 การสร้างเครือข่ายประสานความสมัพันธ์กับองค์กรอื่นเป็นการ
เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

12/38.71 19/61.29 - - - 

3 การศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจดัการขยะ 11/35.48 19/61.29 1/3.23 - - 

4 ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแตล่ะหัวข้อครบถ้วนตามที่
หลักสตูรกำหนด 

7/22.58 24/77.42 - - - 

5 การจัดลำดับเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 8/25.81 23/74.19 - -  

6 ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเนื้อหาวิชาเหมาะสม 12/38.71 19/61.29 - - - 

7 กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติมีความ
เหมาะสม 

9/29.03 22/70.97 - - - 

8 หลักสตูรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์คุ้มค่า 12/38.71 19/62.29 - - - 
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 จากตารางที่ 10 ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร จะเห็นได้ว่า  
ผู้ประเมินจำนวน 28 คน ได้ประเมินผลจำแนกตามประเด็นคำถาม ดังนี้ 
 ประเด็นคำถามที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือเพ่ือนำองค์ความรู้ใหม่จากสถานที่อ่ืนมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เห็นด้วย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่าง
ยิ่ง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 
 ประเด็นคำถามที ่2 การสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เห็นด้วย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่าง
ยิ่ง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 
 ประเด็นคำถามที ่3 การศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ เห็นด้วย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.29 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 
 ประเด็นคำถามที ่4 ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด เห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่ง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 
 ประเด็นคำถามที่ 5 การจัดลำดับเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม เห็นด้วย จำนวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.19 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81 
 ประเด็นคำถามที่ 6 ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเนื้อหาวิชาเหมาะสม เห็นด้วย จำนวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.29 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 
 ประเด็นคำถามที่ 7 กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเหมาะสม เห็นด้วย จำนวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 
 ประเด็นคำถามที่ 8 หลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์คุ้มค่า เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.29 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ตารางท่ี 11 ข้อมูลการประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 สถานท่ีฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการเรียนรู้ 10/32.26 21/67.74 - - - 

2 ห้องอบรมมีขนาดห้องและจำนวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับ
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม 

13/41.94 17/54.83 1/3.23 - - 

3 ความพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนปูกรณ ์ 15/48.39 15/48.39 1/3.22 - - 

4 สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรมมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู ้ 9/29.03 22/70.97 - - - 

5 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมคีวามเหมาะสม 8/25.81 23/74.19 - -  

6 สถานท่ีฝึกอบรม/ดูงานโดยรวม 11/35.48 20/64.52 - - - 

7 การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการ 15/48.39 16/51.61 - - - 

8 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 13/41.94 18/58.06 - - - 

9 การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าท่ี 13/41.94 18/58.06 - - - 

10 การบริหารจัดการโครงการโดยรวม 11/35.48 20/64.52 - - - 
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 จากตารางที่ 11 ข้อมูลการประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า ผู้ประเมินจำนวน 
31 คน ได้ประเมินผลจำแนกตามประเด็นคำถาม ดังนี้ 
 ประเด็นคำถามที่ 1 สถานที่ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการเรียนรู้ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 
 ประเด็นคำถามที่ 2 ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจำนวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับจำนวนผู ้เข้า
ฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม เห็นด้วย จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 54.83 รองลงมาเห็นด้วย เป็น
อย่างยิ่ง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 และลำดับสุดท้าย ไม่แน่ใจ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.23 
 ประเด็นคำถามที ่3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.39 และเห็นด้วย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 และรองลงมาไม่แน่ใจ จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.22 
 ประเด็นคำถามที่ 4 สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรมมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ เห็นด้วยเป็นอย่าง
ยิ่ง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 
 ประเด็นคำถามที่ 5 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม เห็นด้วย จำนวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.19 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81 
 ประเด็นคำถามที่ 6 สถานที่ฝึกอบรม/ดูงานโดยรวม เห็นด้วย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 
และเห็นด้วย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 
 ประเด็นคำถามที่ 7 การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ เห็นด้วย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.61 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 
 ประเด็นคำถามที่ 8 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.06 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 

ประเด็นคำถามที่ 9 การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ เห็นด้วย จำนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.06 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 

ประเด็นคำถามที่ 10 การบริหารจัดการโครงการโดยรวม เห็นด้วย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.52 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 
  



- 54 - 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 12 ข้อมูลการประเมินประเมินด้านวิทยากร 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 วิทยากรมีคณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามเนื้อหา
หลักสตูร 

11/35.48 20/64.52 - - - 

2 วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ในเนื้อหาท่ีสอน 10/32.26 21/67.74 - - - 

3 วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย
ชัดเจน 

10/32.56 21/67.74 - - - 

4 วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ำเสียง กระตุ้นการเรียนรูด้ี 13/41.94 18/58.06 - - - 

5 วิทยากรสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมี
ส่วนร่วม 

11/35.48 20/64.52 - -  

6 วิทยากรสามารถตอบคำถามให้ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) 
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ชัดเจน 

13/41.94 18/58.06 - - - 

7 วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู ้ 13/41.94 18/58.06 - - - 

8 วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา
วิชาการและมคีวามเหมาะสมตรงตามกลุม่ผูเ้ข้าอบรม 

12/38.71 19/61.29 - - - 

9 วิทยากรดำเนินการสอนไดต้ามเนือ้หาและวัตถุประสงค์ของแต่
ละหัวข้อวิชา 

10/32.26 21/67.74 - - - 

10 โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรเพียงใด 12/38.71 19/61.29 - - - 

จากตารางที่ 12 ข้อมูลการประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า ผู้ประเมินจำนวน 
31 คน ได้ประเมินผลจำแนกตามประเด็นคำถาม ดังนี้ 
 ประเด็นคำถามที่ 1 วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร เห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่ง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 
 ประเด็นคำถามที่ 2 วิทยากรมีประสบการณ์รอบรู้ในเนื้อหาที่สอน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 และเห็นด้วย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 
 ประเด็นคำถามที่ 3 วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื ่อสารได้น่าสนใจเข้าใจง่ายชัดเจน เห็นด้วย 
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 
 ประเด็นคำถามที่ 4 วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ำเสียง กระตุ้นการเรียนรู้ดี เห็นด้วย จำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 
 ประเด็นคำถามที่ 5 วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดอากาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เห็นด้วย  
จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 รองลงมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 
 ประเด็นคำถามที่ 6 วิทยากรสามารถตอบคำถามให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เห็นด้วย จำนวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 
 ประเด็นคำถามท่ี 7 วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเอ้ือต่อการเรียนรู้ เห็นด้วย จำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 
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 ประเด็นคำถามที่ 8 วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและมีความ
เหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 รองลงมาเห็น
ด้วย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 

ประเด็นคำถามที่ 9 วิทยากรดำเนินการสอนได้ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา เห็น
ด้วย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 

ประเด็นคำถามที่ 10 โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรเพียงใด เห็นด้วย จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.29 รองลงมาเห็นด้วย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 
  
ตอนที่ 5 ข้อเสนออ่ืน ๆ 
 5.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 ผู้ประเมินได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์โครงการและจะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่  
 5.2 ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดลำดับ ระยะเวลา กิจกรรมภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ)  
  ผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาตรงตามหัวข้อของการอบรม มีความเหมาะสมในหลักสูตรใน
การศึกษาดูงาน เป็นที่น่าพอใจ 
 5.3 ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที่ อาหาร เครื่องดื่มและการให้บริการต่าง ๆ)  
  ผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่าสถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและการให้บริการต่าง ๆ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี  
 5.4 ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสื่อการสอน การตอบข้อ
ซักถาม)  
  ผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดและมีเทคนิคและ
สามารถใช้สื่อการสอนและตอบข้อซักถามให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้ 
 
6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 1. ระยะเวลาในการเดินทางไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากไปเป็นหมู่คณะ ผู้เข้ารับการอบรมหนึ่ง
คนต้องรอทั้งคณะ ทำให้เวลาที่คาดการณ์ไว้เคลื่อนไม่เป็นไปตามกำหนดการ 
 2. สภาพอากาศในวันที่ไปศึกษาดูงาน ค่อยข้างร้อน แต่ต้องไปดูสถานที่ท่ีปฏิบัติงานจริง จึงทำให้เป็น
อุปสรรคในการศึกษาดูงาน 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรคำนวณระยะเวลาในการเดินทางเผื่อไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เข้ารับการ
อบรมให้รักษาเวลาและปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด 
 2. เตรียมอุปกรณ์ในการศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะเป็นร่ม หมวก และผ้าปิดปาก เพ่ือช่วยในการป้องกัน 

 


