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คํานํา
การพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม คํานึงถึงการสรางกําลังคนใน
การปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ ทั้งในดานสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษระบบ
คุณธรรม เพื่อใหบุคคลากรองคการบริหารสว นตําบลทุกตําแหนงมีความรูในขอบเขตภารกิจหนาที่
ความรับ ผิดชอบเฉพาะตํา แหนง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมสําหรับตําแหนง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทาง
ราชการ เปนพนักงานสวนตําบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยไดกําหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิ
เชน ด า นความรู พื้ นฐานในการปฏิบั ติง าน ดา นพัฒ นาเกี่ ย วกั บ งานในหน าที่ ที่ รับ ผิด ชอบเฉพาะ
ตําแหนง ดานการบริหารงาน ตลอดจนดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดใช
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 20
มกราคม 2546 และแกไขเพิ่มเติม ดําเนินการ รวมทั้ง ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดาน
การเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงตางๆ
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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สวนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด สุร าษฎรธ านี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ย วกับ การบริหารงานบุคคลขององคก ารบริห ารสวนตําบล ลงวันที่ 20
มกราคม 2546 สวนที่ 3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 258 – 295 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมาย
หนาที่ใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหนาที่ของพนักงานสวนตําบล ในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และแนวทางปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ เป น พนั ก งานส ว นตํ า บลที่ ดี โดยการพั ฒ นาพนั ก งานส ว นตํา บลต อ ง
ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หาก
องคการบริห ารสวนตําบล มี ความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหส อดคลองกับ ความจําเปนในการ
พัฒ นาของแตล ะองคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลก็ ใ ห กระทํ า ได ทั้ ง นี้ องคก ารบริห ารส ว นตํ า บลที่จ ะ
ดํา เนินการจะตอ งใชห ลักสูตรที่คณะกรรมการพนัก งานสว นตํา บล (ก.อบต.จังหวัด) กํา หนดเป น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามี
ความเหมาะสมตอไป การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่นๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝก
ภาคสนาม และอาจกระทํา ไดโ ดยสํา นัก งานคณะกรรมการกลางพนัก งานสวนตํา บล (ก.อบต.)
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือ
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตน
สังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได
2.ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ย วกับ การบริหารงานบุคคลขององคก ารบริห ารสวนตําบล ลงวันที่ 20
มกราคม 2546 สวนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสว นตําบล ขอ 269 ใหองคก าร
บริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทํา แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบของแผน
แมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดย
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ใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จึงไดมีความ
จําเปนในการพัฒ นาบุคลากรขององคการบริห ารสว นตําบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปน ที่
จะตอ งพัฒ นาบุคลากรองคการบริห ารสว นตําบลตําแหนงตา งๆ ทั้ง ในฐานะตัวบุ คคล และฐานะ
ตําแหนง ตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสว นตําบล ตลอดทั้ง
ความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะ
เฉพาะของงานในแต ล ะตํ า แหน ง ด า นการบริ ห าร และค า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม จึ ง จั ด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น

สวนที่ 2
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
1.วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลไดเรียนรู
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เขาใจถึงบทบาทและหนาที่และแนวทางการ
ปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. กําหนด
1.2 เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
1.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน
1.4 เพื่อใหผูบังคับบัญชามีห นา ที่พัฒ นาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอยูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยาย
หรือโอนมาดํารงตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
1.6 เพื่ อ พั ฒ นาคณะผู บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล มี
ความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปาหมายการพัฒนา
2.1 พนักงานสวนตําบลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานสวน
ตําบลเขาใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2.1 เพื่อสงเสริมใหพ นักงานสว นตําบล ลูกจา งประจํา และพนักงานจาง มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
2.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง ลดปญหาในการปฏิบัติงาน
โดยยึดประโยชนของสวนรวม
2.4 เพื่อใหผูบังคับบัญชาและผูอยูใ ตบังคับบัญชา มีความพรอมในการปฏิบัติงานใน
ระดับที่สูงขึ้น
2.5 เพื่อใหการประสานการทํางานเปนทีมและปฏิบัติหนาที่อยางสอดคลองกันและ
เปนระบบ
2.6 เพื่อพัฒนาสงเสริมความรู ความสามารถดานการบริหารใหแกคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

สวนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 20 มกราคม
2546 กําหนดใหตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก
1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบาย
ตาง ๆ เปนตน
2. ด า นความรู แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต ล ะตํ า แหน ง ได แ ก ความรู
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของตํ า แหน ง หนึ่ ง ตํ า แหน ง ใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ ก อบรม
งานพิมพดีด งานดานชาง เปนตน
3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริห ารงานและการบริการ
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน
การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
5. ด า นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ได แ ก การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน เช น จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข เปนตน
ดังนั้น จึงใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํา บล พนักงานสว นตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตาม
หลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ดังนี้
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4. หลักสูตรดานการบริหาร
5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม

สวนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งตามความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้
1.1 การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ เฉพาะ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม
1.2 การฝ ก อบรม อาจดํ า เนิ น การโดยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเอง หรื อ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานีห รือ
สถาบัน พัฒ นาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสวนราชการอื่น ตามความ
จําเปนและเหมาะสม
1.3 การศึกษา หรือดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู
ในความสนใจและเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล แกผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
1.5 การสอนงาน ใหผูบัง คับบัญชามีหนาที่สอนงานใหกับ ผูอยูใตบังคับ บัญชากอ น
มอบหมายงาน
1.6 การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ใหคําปรึกษาดวยวิธีการที่เหมาะสม
1.7 การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามบัญชีรายละเอียดวิธีการพัฒนา
และระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามแผนดําเนินงานการ
พัฒนาบุคลากร (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

บัญชีรายละเอียดวิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามแผนดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
1.หลักสูตรความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน

ที่

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

1 โครงการ
ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
เปาหมาย/
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
วัตถุประสงค
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
เพื่อใหรูระเบียบ พนักงานสวน
-การ
แบบแผนของทาง ตําบลหรือ
ปฐมนิเทศ
ราชการ หลักและ พนักงานจางที่ -การสอนงาน
วิธีกาปฏิบัติ
บรรจุแตงตั้งใหม -การให
ราชการ บทบาท
คําปรึกษา
และหนาที่ตางๆ

หมายเหตุ ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป 2564
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
และประเมินผล

ผูผานปฐมนิเทศมี
ความรู ความ
เขาใจ ในระเบียบ
แบบแผนของทาง
ราชการ หลักการ
และวิธีการปฏิบัติ
ราชการบทบาท
และหนาที่ตางๆ

-อบต.บางใบไม
- สนง.สถจ.
สุราษฎรธานี
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบหรือสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน

ที่

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

วัตถุประสงค

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ฝายบริหาร

เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ ทักษะ
และทัศนคติทดี่ ีตอ
การปฏิบัตหิ นาที่
ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ฝายสภาองคการ
บริหาร
สวนตําบล

เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ ทักษะ
และทัศนคติทดี่ ีตอ
การปฏิบัตหิ นาที่
ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
เปาหมาย/
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
-นาย อบต.
-การฝกอบรม
-รองนายก
-การประชุม
อบต.
เชิงปฏิบัติการ
-เลขานุการ
-การสัมมนา
นายก อบต.
-การศึกษา
อยางนอยคนละ หรือดูงาน
1 หลักสูตร/
โครงการ/
กิจกรรม
หรือไมนอยกวา
รอยละ 75
สมาชิกสภา
-การฝกอบรม
อบต.
-การประชุม
อยางนอยคนละ เชิงปฏิบัติการ
1 หลักสูตร
-การสัมมนา
หรืออยางนอย -การศึกษา
รอยละ 80
หรือดูงาน

หมายเหตุ ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
และประเมินผล

ผูเขารวมฯ มี
ความรู ความ
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี และ
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

-อบต.บางใบไม
-หนวยงาน
ภายนอก

-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

ผูเขารวมฯ มี
ความรู ความ
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี และ
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

-อบต.บางใบไม
-หนวยงาน
ภายนอก

-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

ที่

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงานจาง

5 หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ดานความรู
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
เปาหมาย/
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
วัตถุประสงค
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
เพื่อเพิ่มพูนความรู พนักงานสวน
-การฝกอบรม
ความเขาใจ ทักษะ ตําบลและ
-การประชุม
และทัศนคติทดี่ ีตอ พนักงานจาง
เชิงปฏิบัติการ
การปฏิบัตหิ นาที่ อยางนอยคนละ -การสัมมนา
ราชการไดอยางมี 1 กิจกรรม/
-การศึกษา
ประสิทธิภาพ
โครงการ/
หรือดูงาน
หลักสูตร หรือไม
นอยกวารอยละ
90

เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ และ
ทักษะ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร อัน
ทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-ผูบริหาร
-สมาชิกสภา
อบต.
-พนักงานสวน
ตําบล
-พนักงานจาง
ไมนอยรอยละ
20

การฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
และประเมินผล

ผูเขารวมฯ มี
ความรู ความ
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

-อบต.บางใบไม
-หนวยงาน
ภายนอก

-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
-ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การ ปฏิบัติ
ราชการ
-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

ผูเขารวมฯมี
-อบต.บางใบไม
ความรู ความ
-หนวยงาน
เขาใจ และทักษะ ภายนอก
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร อัน
ทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564
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ที่

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
ตัวชี้วัด

6 การปฏิบัติงาน
ดานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (elaas)

เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานดาน
ระบบการเงินการ
คลัง การจัดเก็บ
รายได ใหทันสมัย
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

-พนักงานสวน
ตําบล
-พนักงานจาง
อยางนอยปละ
2 คน

7 โครงการประชุม
ประจําเดือน
ผูบริหารพบ
พนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงานจาง

-เพื่อซักซอมแนว
ทางการปฏิบัติ
ราชการ
-เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานใน
รอบเดือนที่ผา นมา
-เพื่อถายทอด
ความรูที่ไดจาก
การฝกอบรม
ประชุม สัมมนา
เปนตน

-ฝายบริหาร
-พนักงานสวน
ตําบล
-พนักงานจาง
อยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
วิธีการพัฒนา
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
การอบรมการ
ใชระบบบัญชี
คอมพิวเตอร
จากกรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น

-การประชุม
-การถายทอด
วิชาความรู

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ผูเขารวมฯมี
ความรู ความ
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ผูเขารวมประชุม
ไดทราบแนว
ทางการปฏิบัติ
ราชการ รายงาน
ผลการดําเนินงาน
ในรอบเดือนที่มา
และไดรับความรู
เพิ่มเติมจากการ
ถายทอดความรู

หมายเหตุ ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

9

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
และประเมินผล

กรมสงเสริมการ -แบบติดตาม
ปกครองทองถิ่น และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
-ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การ ปฏิบัติ
ราชการ
อบต.บางใบไม -รายงานการ
ประชุม

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
เปาหมาย/
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ที่
วัตถุประสงค
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด
จะไดรับ
ดําเนินการ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
8 การถายทอด
เพื่อเปนการ
-ผูบริหาร
การถายทอด
ผูเขารวมฯมี
-อบต.บางใบไม
ความรูแก
ถายทอดความรู
-พนักงานสวน ความรู
ความรู ความ
-หนวยงาน
พนักงานสวน
ไดรับการฝกอบรม ตําบล
เขาใจ และทักษะ ภายนอก
ตําบลและ
ประชุม สัมมนา -พนักงานจาง
เกี่ยวกับ
พนักงานจาง
หรือศึกษา ดูงาน ตามการเขารวม
คอมพิวเตอร อัน
การฝกอบรม
ทําใหปฏิบัติหนาที่
ประชุม สัมมนา
ราชการไดอยางมี
หรือศึกษาดูงาน
ประสิทธิภาพ
อยางนอย
รอยละ 70
ของการประชุม
ทั้งหมด
9 การพัฒนาและ เพื่อพัฒนาและ
-ผูบริหาร
-การฝกอบรม
ผูเขารวมฯ มี
-อบต.บางใบไม
เสริมสราง
เสริมสราง
-สภา อบต.
-การประชุม
คุณสมบัตสิ วนตัว -หนวยงาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัตสิ วนตัว -พนักงานสวน เชิงปฏิบัติการ
ที่ดีขึ้น สามารถ ภายนอก
สวนตัว เชน
ใหสามารถปฏิบัติ ตําบล
-การสัมมนา
ปฏิบัติงานรวมกับ
การชวยเสริม
งานรวมกับบุคคล -พนักงานจาง
-การศึกษา
บุคคลอื่นไดอยาง
บุคลิกภาพที่ดี อื่นไดอยางราบรื่น อยางนอยปละ หรือดูงาน
ราบรื่นและมี
มนุษยสัมพันธ และมี
1 หลักสูตร
ประสิทธิภาพ
การทํางาน การ ประสิทธิภาพ
หรืออยางนอย
สื่อสาร การ
รอยละ 20
เสริมสราง
สุขภาพอนามัย
เปนตน
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

10

การติดตามและ
และประเมินผล
-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

3.หลักสูตรการพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

ที่
10

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

วัตถุประสงค

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ตามหลักสูตร
ดานความรูและ
ทักษะของงาน
ในแตละ
ตําแหนง

เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี ตอ
การปฏิบัตหิ นาที่
ราชการ
เฉพาะตําแหนงได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย/
ตัวชี้วัด
พนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงานจาง ที่
ยังไมผานการ
ฝกอบรม
หลักสูตรดาน
ความรูและ
ทักษะเฉพาะ
ตําแหนง อยาง
นอยปละ 1
ตําแหนงหรือ
หลักสูตร

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
วิธีการพัฒนา
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
-การฝกอบรม
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
-การสัมมนา
-การศึกษา
หรือดูงาน

หมายเหตุ ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

11

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ผูเขารวมฯ มี
สถาบันพัฒนา
ความรู ความ
บุคลากรทองถิ่น
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
เฉพาะตําแหนงได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

การติดตามและ
และประเมินผล
-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

4.หลักสูตรดานการบริหาร
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

ที่
11

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ดานการบริหาร
ของฝายบริหาร

12

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ดานการบริหาร
ของฝายสภา
องคการบริหาร
สวนตําบล

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี ตอ
การปฏิบัตหิ นาที่
ราชการ
ดานการบริหาร
จัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย/
ตัวชี้วัด

-นายก อบต.
-รองนายก
อบต.
-เลขานุการ
นายกฯ
อยางนอยปละ
1 หลักสูตรหรือ
ตําแหนง หรือ
อยางนอยรอย
ละ 25
เพื่อเพิ่มพูนความรู -ประธานสภา
ความเขาใจ ทักษะ -รอง
ทัศนคติที่ดี ตอ
ประธานสภา
การปฏิบัตหิ นาที่ -เลขานุการสภา
ราชการดานการ -สมาชิกสภา
บริหารจัดการได อยางนอยปละ
อยางมี
1 หลักสูตรหรือ
ประสิทธิภาพ
ตําแหนง หรือ
อยางนอยรอย
ละ 10

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
วิธีการพัฒนา
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
-การฝกอบรม
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
-การสัมมนา
-การศึกษา
หรือดูงาน

-การฝกอบรม
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
-การสัมมนา
-การศึกษา
หรือดูงาน

หมายเหตุ ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

12

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
และประเมินผล

ผูเขารวมฯ มี
สถาบันพัฒนา
ความรู ความ
บุคลากรทองถิ่น
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการดาน
การบริหารจัดการ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

ผูเขารวมฯมี
สถาบันพัฒนา
ความรู ความ
บุคลากรทองถิ่น
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการดาน
การบริหารจัดการ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

ที่
13

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

วัตถุประสงค

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ดานการบริหาร
ของพนักงาน
สวนตําบลสาย
งานผูบริหาร

เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี ตอ
การปฏิบัตหิ นาที่
ราชการ
ดานการบริหาร
จัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย/
ตัวชี้วัด
-ปลัด อบต.
-หน.สนง.ปลัด
อบต.
-หน.สวนการ
คลัง
-หน.สวนโยธา
อยางนอยปละ
1 หลักสูตรหรือ
ตําแหนงหรือ
อยางนอยรอย
ละ 25

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
วิธีการพัฒนา
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
-การฝกอบรม
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
-การสัมมนา
-การศึกษา
หรือดูงาน

หมายเหตุ ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

13

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ผูเขารวมฯมี
สถาบันพัฒนา
ความรู ความ
บุคลากรทองถิ่น
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการดาน
การบริหารจัดการ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การติดตามและ
และประเมินผล
-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
-ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การ ปฏิบัติ
ราชการ

5.หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร

ที่
14

โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรู
และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
อยางมีคุณธรรม
และจริยธรรม

เปาหมาย/
ตัวชี้วัด
-ผูบริหาร
-สมาชิกสภา
อบต.
-พนักงานสวน
ตําบล
-พนักงานจาง
อยางนอยปละ
1 กิจกรรม/
โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
วิธีการพัฒนา
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
-การฝกอบรม
-การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
-การสัมมนา
-การศึกษา
หรือดูงาน

หมายเหตุ ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังและงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

14

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
และประเมินผล

ผูเขารวมฯมี
อบต.บางใบไม
ความรู ความ
เขาใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการดาน
การบริหารจัดการ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-แบบติดตาม
และประเมินผล
-รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

สวนที่ 5
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมไดตั้งจายงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรไวในงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2564 ดังนี้
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคา ใชสอย ประเภท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 150,000 บาท
2. แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารงานคลั ง งบดํ าเนิน งาน หมวดคา ใช ส อย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตั้งจายไว 200,000 บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน
หมวด คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตั้งจายไว 60,000 บาท
4. แผนงานการศึกษา งานระดับ กอนวัย เรีย นและประถมศึกษา งบดําเนินงาน
หมวด คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 20,000 บาท

สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
1. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา
ภายใน 15 วัน ทําการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดั บ
จนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1
3. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให
เหมาะสมกับความตองการตอไป
4. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมิน มาตรฐานการปฏิ บัติ ร าชการขององคก รปกครองส ว น
ทองถิ่นประจําป โดย LPA ตองผานการประเมินตัวชี้วัดในแตละดานไมนอยกวารอยละ 60

ภาคผนวก

แบบประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………….
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม, หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง, ผูอํานวยการกองชาง
คําชี้แจงในการตอบแบบประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
1.แบบประเมินและติดตามผลการฝกอบรมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ความรูและผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งกอนและเสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม ตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้นภายหลังการฝกอบรม ทั้งนี้ การฝกอบรมใหหมายถึง การฝกอบรมที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองหรือสงบุคลากรไปรับการฝกอบรม
2.แบบประเมินและติดตามผล แบงเปน 3 ตอน มีระดับคะแนน และระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูรับการประเมินและติดตามผล
ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมินผล
ระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 5=ดีมาก 4=ดี 3=ปานกลาง 2=นอย 1=นอยมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ คือ 5.00-4.21=ดีมาก 4.20-3.41=ดี 3.40-2.61=ปานกลาง
2.60-1.81=นอย 1.80-1.00=นอยมาก
3.ระยะเวลาการประเมินและติดตามผล มีดังนี้
3.1 ตอนที่ 1 ขอมูลของผูรับการประเมินและติดตามผล และตอนที่ 2 ขอมูลการประเมินผล (กอนการ
ฝกอบรม) ใหประเมินผลภายใน 7 วันกอนการฝกอบรม
3.2 ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมินผล (หลังการฝกอบรม) ใหประเมินผลภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้น
การฝกอบรม
4.ผูประเมินและติดตามผล ใหประเมินและติดตามผลตามสายการบังคับบัญชา ดังนี้
4.1 ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมินผล
(1) พนักงานสวนตําบลระดับปฏิบัติการ, พนักงานจาง ประเมินโดย หัวหนางาน หัวหนาสวน
(2) หัวหนาสวนราชการ ประเมินโดย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประเมินโดย นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
4.2 ตอนที่ 3 ขอมูลการติดตามผล
(1) ผูใหขอมูล ไดแก บุคลากรผูเขารับการอบรม บุคลากรผูรวมงานในองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนางาน หัวหนาสวน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ตามความเหมาะสม
(2) ผูสัมภาษณ ไดแก นักทรัพยากรบุคคล หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
5.ขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของไดดําเนินการประเมินและติดตามผลการฝกอบรมตามแนวทางที่ไดกําหนด
ไว และนําสงใหงานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เพื่อจักไดเสนอขอมูลดังกลาว
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบตอไป
งานการเจาหนาที่
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม

แบบประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
คําชี้แจง โปรดกรอกขอมูลและทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูรับการประเมินและติดตามผล
ตําแหนง
ชื่อ
โครงการ/หลักสูตร

ระดับ

ถึงวันที่

อบรมวันที่

รวมระยะเวลา

วัน

จัดโดย
ตามบันทึกขอความ
ลงวันที่
และ/หรือคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ที่
ลงวันที่
วันที่ /
/
วันที่ /
/
ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมิน
กอนการฝกอบรม
หลังการฝกอบรม
ขอ
รายการประเมิน
ที่
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความรูความเขาใจที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
1 ความรูในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่ฝกอบรม
2 ความเขาใจในหลักวิชาการ ทฤษฎี และความชํานาญ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3 ความสามารถในการเรียนรูและปฏิบัติงานไดดีขึ้น
4 ความสนใจที่จะนําความรู เพื่อไปปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
และมีภาระความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได
5 ความสามารถในการแกไขปญหาและการตัดสินใจ
6 การประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน
7 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน/ระบบงานใหดีขึ้น
8 การถายทอดหรือแนะนําเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูรวมงาน
ปริมาณงาน
9 พิจารณาจากปริมาณมากนอยของงานที่ทําสําเร็จ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานและงานโดยเฉลี่ย
คุณภาพของงาน
10 ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความสําเร็จ
ในเวลาที่กําหนด เชน ความถูกตองแมนยํา ความครบถวน
สมบูรณ ความเปนระเบียบเรียบรอย เปนตน
รวม
รวมทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ
(

%
ระดับ:

)

%
ระดับ:

ผูประเมิน
/ขอมูล....

-2ตอนที่ 3 ขอมูลการติดตามผล
1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานและเอกสาร/หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลังการฝกอบรมวามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม
 พบวาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 พบวาการปฏิบัติงานยังเหมือนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง
1.2 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 พบวามีความถูกตองของเอกสาร/หลักฐานในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
 พบวาความถูกตองของเอกสาร/หลักฐานในการปฏิบัติงานยังเหมือนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง
2.การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ ในการรับรูการเปลี่ยนแปลงหลังการฝกอบรม เชน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล,
หนาหนาสวน, บุคลากรผูรวมงานในองคการบริหารสวนตําบล ตามความเหมาะสม

3. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน

4.บทสรุปการติดตามผลการฝกอบรม

 พบวาการฝกอบรมในหลักสูตรทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพคุมคากับงบประมาณที่จายไป
 พบวาการฝกอบรมในหลักสูตรทําใหการปฏิบัติงานไมคุมคากับงบประมาณที่จายไป ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ลงชื่อ

ผูใหขอมูล

(

)
............./..................../..................

ลงชื่อ
(

ผูสัมภาษณ

)
............./..................../..................

