
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 42)
พ.ศ. 2564 หมวด 12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ข้อ 269 ได้กําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความข้อ 269 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2546 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2564 จึงขอประกาศใช้แผนดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
ต่อไป 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
                (นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์) 
              ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
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คํานํา 
 

   การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ คํานึงถึงการสร้างกําลังคนใน
การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม เพ่ือให้บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบเฉพาะตําแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสําหรับตําแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของทาง
ราชการ เป็นพนักงานส่วนตําบลท่ีดีที่มีคุณธรรม โดยได้กําหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิ
เช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะ
ตําแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้ใช้
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่ 20 
มกราคม  2546  และแก้ไขเพิ่มเติม  ดําเนินการ รวมทั้ง ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งต่างๆ 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
   
 
       องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************************************************************* 

 
ส่วนที ่1 

หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ 
และระดับสากล เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 20 
มกราคม  2546 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ข้อ 258 – 295  กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  
และหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบล  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตําบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลต้อง
ดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กําหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
องค์การบริหารส่วนตําบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้ ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลที่จะ
ดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่ามี
ความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึก
ภาคสนาม  และอาจกระทําได้โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) 
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด หรือ
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลต้น
สังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดย
ให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ัน 



 
2

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  จึงได้มีความ
จําเป็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นที่
จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะ
ตําแหน่ง ตามท่ีกําหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดทั้ง
ความจําเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลข้ึน 
 



ส่วนที ่2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
1.วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลได้เรียนรู้
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. กําหนด 
   1.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง  

1.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   1.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้าย
หรือโอนมาดํารงตําแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
   1.6 เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มี
ความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
   2.1 พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ตําบลเข้าใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง มีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
   2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม 
   2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
ระดับที่สูงขึ้น 
   2.5 เพ่ือให้การประสานการทํางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและ
เป็นระบบ 
    2.6 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 



ส่วนที ่3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 20  มกราคม 
2546 กําหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบาย   
ต่าง ๆ เป็นต้น 
   2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหน่งหน่ึงตําแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม         
งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง  เป็นต้น 
   3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เช่น  ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
   4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
   5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  เป็นต้น 
   ดังน้ัน จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตาม         
หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง  ดังน้ี 

1. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 



ส่วนที ่4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาํเนินการพัฒนา 

 
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 

วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลจะเป็นหน่วยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการร่วมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึงตามความจําเป็นและเหมาะสม ดังน้ี 

1.1 การปฐมนิเทศ จะดําเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการใหม่ 

1.2 การฝึกอบรม  อาจดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลเอง หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม  

1.3 การศึกษา หรือดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู่
ในความสนใจและเก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  

1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

1.5 การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อน
มอบหมายงาน 

1.6  การให้คําปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
1.7 การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตําบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
2. ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564– 30  กันยายน  2565)  
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามบัญชีรายละเอียดวิธีการพัฒนา
และระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามแผนดําเนินงานการ
พัฒนาบุคลากร (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
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บัญชีรายละเอียดวิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/หลักสตูร การพัฒนาบคุลากรตามแผนดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
 
 

1.หลกัสตูรความรู้ทั่วไปในการปฏบิตัิงาน 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค. 
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

1 โครงการ
ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 

เพื่อให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทาง
ราชการ หลักและ
วิธีกาปฏิบัติ
ราชการ บทบาท 
และหน้าที่ต่างๆ 

พนักงานส่วน
ตําบลหรือ
พนักงานจ้างที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

-การ
ปฐมนิเทศ 
-การสอนงาน 
-การให้
คําปรึกษา 

            ผู้ผ่านปฐมนิเทศมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในระเบียบ
แบบแผนของทาง
ราชการ หลักการ
และวิธีการปฏิบัติ
ราชการบทบาท 
และหน้าที่ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อบต.บางใบไม้ 
- สนง.สถจ. 
สุราษฎร์ธานี 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 
 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2.หลกัสตูรการพฒันาเกี่ยวกบังานในหน้าที่รบัผดิชอบหรือส่งเสริมศกัยภาพการปฏบิตังิาน 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค. 
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ    
ฝ่ายบริหาร 
 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นาย อบต. 
-รองนายก 
อบต. 
-เลขานุการ 
นายก อบต.  
อย่างน้อยคนละ 
1 หลักสูตร/
โครงการ/
กิจกรรม 
หรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

-การฝึกอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี และ
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

-อบต.บางใบไม้ 
-หน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ฝ่ายสภาองค์การ
บริหาร 
ส่วนตําบล 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สมาชิกสภา 
อบต. 
อย่างน้อยคนละ 
1 หลักสูตร 
หรืออย่างน้อย
ร้อยละ 80 

-การฝึกอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี และ
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
 

-อบต.บางใบไม้ 
-หน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค.
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หัวหน้าสํานัก
ปลัดอบต. 
- นักทรัพยากร
บุคคล ชก. 
- พนักงานส่วน
ตําบล 

-การฝึกอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

-อบต.บางใบไม้ 
-หน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
-ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การ ปฏิบัติ
ราชการ 

5 หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ด้านความรู้
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ทักษะ  เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อัน
ทําให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

-ผู้บริหาร 
-สมาชิกสภา 
อบต. 
-พนักงานส่วน
ตําบล 
-พนักงานจ้าง 
ไม่น้อยร้อยละ  
20 

การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

            ผู้เข้าร่วมฯมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะ 
เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ อัน
ทําให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
 

-อบต.บางใบไม้ 
-หน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
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ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค. 
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
6
5 

มิ.ย
. 

65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

6 การปฏิบัติงาน
ด้านระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-
laas) 

เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้าน
ระบบการเงินการ
คลัง การจัดเก็บ
รายได้ ให้ทันสมัย
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

-ผู้อํานวยการ
กองคลัง 
- นักวิชาการเงิน
และบัญชี ชก. 
- เจ้าพนักงาน
การเงินและ
บัญชี ชง. 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ชก. 
-พนักงานส่วน
ตําบล 
-พนักงานจ้าง 

การอบรมการ
ใช้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์
จากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

            ผู้เข้าร่วมฯมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
-ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การ ปฏิบัติ
ราชการ 

7 โครงการประชุม
ประจําเดือน
ผู้บริหารพบ
พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้าง 
 
 

-เพื่อซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติ
ราชการ 
-เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานใน
รอบเดือนที่ผ่านมา 
-เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา   

-ฝ่ายบริหาร 
-พนักงานส่วน
ตําบล 
-พนักงานจ้าง 
อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง   

-การประชุม 
-การถ่ายทอด
วิชาความรู้ 

            ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ทราบแนว
ทางการปฏิบัติ
ราชการ รายงาน
ผลการดําเนินงาน
ในรอบเดือนที่มา  
และได้รับความรู้
เพิ่มเติมจากการ
ถ่ายทอดความรู้ 

อบต.บางใบไม้ 
 

-รายงานการ
ประชุม 
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ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค. 
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

8 การถ่ายทอด
ความรู้แก่
พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้
ได้รับการฝึกอบรม  
ประชุม  สัมมนา  
หรือศึกษา  ดูงาน 

-ผู้บริหาร 
-พนักงานส่วน
ตําบล 
-พนักงานจ้าง 
ตามการเข้าร่วม
การฝึกอบรม  
ประชุม  สัมมนา 
หรือศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย    
ร้อยละ 70  
ของการประชุม
ทั้งหมด 

การถ่ายทอด
ความรู้ 

            ผู้เข้าร่วมฯมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะ 
เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ อัน
ทําให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

-อบต.บางใบไม้ 
-หน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

9 การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
คุณสมบัติ
ส่วนตัว  เช่น  
การช่วยเสริม
บุคลิกภาพที่ดี  
มนุษยสัมพันธ์
การทํางาน  การ
สื่อสาร การ
เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย   

เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้าง
คุณสมบัติส่วนตัว 
ให้สามารถปฏิบัติ 
งานร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างราบรื่น
และมี
ประสิทธิภาพ 

-ผู้บริหาร 
-สภา อบต. 
-พนักงานส่วน
ตําบล 
-พนักงานจ้าง 
อย่างน้อยปีละ 
1 หลักสูตร 
หรืออย่างน้อย
ร้อยละ 20 

-การฝึกอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯ มี
คุณสมบัติส่วนตัว  
ที่ดีขึ้น  สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่าง
ราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

-อบต.บางใบไม้ 
-หน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
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3.หลกัสตูรการพฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตาํแหน่ง 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค. 
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ตามหลักสูตร
ด้านความรู้และ
ทักษะของงาน
ในแต่ละ
ตําแหน่ง 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
เฉพาะตําแหน่งได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้าง ที่
ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรด้าน
ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ
ตําแหน่ง  อย่าง
น้อยปีละ 1 
ตําแหน่งหรือ
หลักสตูร 
 

-การฝึกอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
เฉพาะตําแหน่งได้
อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

11 โครงการ
ฝึกอบรมการ
บริหารจัดการ
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ย
ความพิการ และ
เงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
เฉพาะตําแหน่งได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 
ปง. 
 
 
 
 
 
 

-การฝึกอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
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4.หลกัสตูรด้านการบรหิาร 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค. 
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
ของฝ่ายบริหาร 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
ด้านการบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นายก อบต. 
-รองนายก 
อบต. 
-เลขานุการ
นายกฯ 
อย่างน้อยปีละ 
1 หลักสูตรหรือ
ตําแหน่ง หรือ 
อย่างน้อยร้อย
ละ 25  

-การฝึกอบรม 
-การประชมุ
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้าน
การบริหารจัดการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
 

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
ของฝ่ายสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้านการ
บริหารจัดการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ประธานสภา 
-รอง
ประธานสภา  
-เลขานุการสภา  
-สมาชิกสภา  
อย่างน้อยปีละ 
1 หลักสูตรหรือ
ตําแหน่ง หรือ 
อย่างน้อยร้อย
ละ 10 

-การฝกึอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้าน
การบริหารจัดการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

 
 



หมายเหตุ  ตามความจําเป็นและเหมาะสมทั้งนี้ให้คํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 13

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค. 
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
ของพนักงาน
ส่วนตําบลสาย
งานผู้บริหาร 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
ด้านการบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ปลัด อบต. 
-หน.สน.ปลัด
อบต. 
-ผู้อํานวยการ
กองคลัง 
-ผู้อํานวยการ
กองคลัง 
อย่างน้อยปีละ 
1 หลักสูตรหรือ
ตําแหน่งหรือ 
อย่างน้อยร้อย
ละ 25 

-การฝึกอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้าน
การบริหารจัดการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

-แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
-ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การ ปฏิบัติ
ราชการ 
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5.หลกัสตูรด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ 

การติดตามและ 
และประเมินผล 

ต.
ค.
64 

พ.
ย. 
64 

ธ. 
ค. 
64 

ม.
ค. 
65 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
65 

เม. 
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
65 

ก.
ค.  
65 

ส.
ค. 
65 

ก. 
ย. 
65 

15 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

-ผู้บริหาร 
-สมาชิกสภา 
อบต. 
-พนักงานส่วน
ตําบล 
-พนักงานจ้าง 
อย่างน้อยปีละ 
1 กิจกรรม/
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การฝึกอบรม 
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-การสัมมนา 
-การศึกษา
หรือดูงาน 

            ผู้เข้าร่วมฯมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้าน
การบริหารจัดการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.บางใบไม้ -แบบติดตาม
และประเมินผล 
-รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

 
 



ส่วนที ่5 
งบประมาณในการดําเนนิการพัฒนา 

 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ได้ต้ังจ่ายงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2565 ดังน้ี  
  1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย ประเภท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 50,000 บาท  
   2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย ประเภท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม ต้ังจ่ายไว้ 50,000 บาท  
  3. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต้ังจ่ายไว้ 70,000 บาท 
   4. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม ต้ังจ่ายไว้ 80,000 บาท 
   5. แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต้ังจ่ายไว้ 30,000 บาท  
   6. แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 60,000 บาท  
   7. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 5,000 บาท  
     8. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ต้ังจ่ายไว้ 5,000 บาท 
   
 
    
 



ส่วนที ่6 
การติดตามและประเมินผล 

 
   1. กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทํารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา 
ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
   2. ให้ผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
   3. นําข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป 
   4. ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
ตามผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
   5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจําปี โดย LPA ต้องผ่านการประเมินตัวช้ีวัดในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.แบบประเมินและตดิตามผลการฝึกอบรม 



เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้,  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้,  หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองคลัง, ผู้อํานวยการกองช่าง

คําช้ีแจงในการตอบแบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
1.แบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการพัฒนา

2.แบบประเมินและติดตามผล แบ่งเป็น 3  ตอน มีระดับคะแนน และระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมินและติดตามผล
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการประเมินผล 
ระดับคะแนน 5 ระดับ คือ    5=ดีมาก      4=ดี      3=ปานกลาง      2=น้อย      1=น้อยมาก

ระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ คือ    5.00-4.21=ดีมาก     4.20-3.41=ดี     3.40-2.61=ปานกลาง

4.1 ตอนท่ี 2 ข้อมูลการประเมินผล

(1) ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้ร่วมงานในองค์การบริหารส่วนตําบล  

ตามความเหมาะสม
(2) ผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

ไว้ และนําส่งให้งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เพ่ือจักได้เสนอข้อมูลดังกล่าว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบต่อไป 

                                        2.60-1.81=น้อย      1.80-1.00=น้อยมาก

แบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………….

บริหารส่วนตําบลดําเนินการเองหรือส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรม

ความรู้และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังก่อนและเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม ตลอดจนติดตามผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังการฝึกอบรม ท้ังนี้ การฝึกอบรมให้หมายถึง การฝึกอบรมท่ีองค์การ-

3.ระยะเวลาการประเมินและติดตามผล มีดังนี้

ฝึกอบรม) ให้ประเมินผลภายใน 7 วันก่อนการฝึกอบรม
3.2 ตอนท่ี 2 ข้อมูลการประเมินผล (หลังการฝึกอบรม) ให้ประเมินผลภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้น

3.1 ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมินและติดตามผล  และตอนท่ี 2 ข้อมูลการประเมินผล (ก่อนการ

4.ผู้ประเมินและติดตามผล  ให้ประเมินและติดตามผลตามสายการบังคับบัญชา  ดังนี้

(1) พนักงานส่วนตําบลระดับปฏิบัติการ, พนักงานจ้าง  ประเมินโดย หัวหน้างาน หัวหน้าส่วน

การฝึกอบรม

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ประเมินโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประเมินโดย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
4.2 ตอนท่ี 3 ข้อมูลการติดตามผล

5.ขอความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องได้ดําเนินการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมตามแนวทางท่ีได้กําหนด

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
     งานการเจ้าหน้าท่ี

หัวหน้างาน  หัวหน้าส่วน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 



คําช้ีแจง    โปรดกรอกข้อมูลและทําเครื่องหมาย   ในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง
ตอนท่ี 1  ข้อมูลของผู้รับการประเมินและติดตามผล
ชื่อ
โครงการ/หลักสูตร

อบรมวันท่ี รวมระยะเวลา วัน

จัดโดย ตามบันทึกข้อความ
ลงวันท่ี และ/หรือคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ท่ี ลงวันท่ี

ตอนท่ี 2  ข้อมูลการประเมิน

ข้อ

ท่ี 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1
2

3
4

5
6
7

8

9

10

ลงชื่อ ผู้ประเมิน
(     )

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน/ระบบงานให้ดีข้ึน

การถ่ายทอดหรือแนะนําเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ร่วมงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

ถึงวันท่ี

ตําแหน่ง ระดับ

และมีภาระความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนได้

พิจารณาจากปริมาณมากน้อยของงานท่ีทําสําเร็จ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานและงานโดยเฉลี่ย

ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความสําเร็จ

วันท่ี      /       / วันท่ี      /       /

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ความสนใจท่ีจะนําความรู้ เพ่ือไปปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม

/ข้อมูล....

รายการประเมิน

ความรู้ความเข้าใจท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ปริมาณงาน

คุณภาพของงาน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

 ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรท่ีฝึกอบรม
ความเข้าใจในหลักวิชาการ ทฤษฎี และความชํานาญ

ความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ดีข้ึน

% %
ระดับ: ระดับ:

รวม
รวมทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย

ในเวลาท่ีกําหนด เช่น ความถูกต้องแม่นยํา ความครบถ้วน
สมบูรณ์  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เป็นต้น



-2-

1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานและเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

    1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมว่ามีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม่
 พบว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 พบว่าการปฏิบัติงานยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

    1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
  พบว่ามีความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน

 พบว่าความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานในการปฏิบัติงานยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2.การสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงหลังการฝึกอบรม เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,

   หน้าหน้าส่วน, บุคลากรผู้ร่วมงานในองค์การบริหารส่วนตําบล ตามความเหมาะสม

3. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน

4.บทสรุปการติดตามผลการฝึกอบรม

 พบว่าการฝึกอบรมในหลักสูตรทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป

 พบว่าการฝึกอบรมในหลักสูตรทําให้การปฏิบัติงานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ
( )

ลงชื่อ
( )

ตอนที่ 3 ข้อมูลการติดตามผล

............./..................../..................

............./..................../..................

ผู้ให้ข้อมูล

ผู้สัมภาษณ์




