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องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 



ค าน า 
 

  การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบเปปออ  ได้จัดท าขึ้นโด ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมา ที่ปกี่ วข้อง ทั้งนี้ ปพ่ือพัฒนาให้
บเคลากรรู้ระปบี บแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนปองในระบอบ
ประชาธิปไต อันมีพระมหากษัตริ ์ทรงปป็นประมเข  และแนวทางปฏิบัติตนปพ่ือปป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โด ได้ก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาส าหรับบเคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลา  ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาปกี่ วกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะปฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหารและด้านคเณธรรมและจริ ธรรม ปพ่ือพัฒนาศัก ภาพของบเคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  อ าปภอน้ า ืน จังหวัดอเบลราชธานี ต่อไป 
 
 
 
 
 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  
         อ าปภอน้ า ืน  จังหวัดอเบลราชธานี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 เร่ือง           หน้า 
 
 บทที่  ๑  บทน า           

- หลักการและปหตเผล        ๑ 
- วัตถเประสงค์และปป้าหมา การพัฒนา      ๒ 
- ขอบปขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบเคลากร   ๒ 
- ขั้นตอนการด าปนินงานการ       ๓ 
- การติดตามและประปมินผล       ๘ 

บทที่ ๒  แนวทางการพัฒนาบเคลากร        
 -     แนวทางการพัฒนาบเคลากร       ๘ 

-    หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระ ะปวลาด าปนินการพัฒนา   ๑๑ 
                          งบประมาณในการด าปนินการพัฒนาและการติดตามและประปมินผล 
 บทที่ ๓  การติดตามประปมินผล        ๑๖  

ภาคผนวก          ๑๗ 
- ปอกสารแนบท้า  ๑ แบบติดตามและประปมินผลการพัฒนาบเคลากร   
     (ก่อนปข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชเม) 
- ปอกสารแนบท้า  ๒  แบบรา งานผลการปข้าฝึกอบรม/สัมมนา/ประชเม   
     (หลังปข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชเม) 
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บทที่ ๑ 
 

บทน า 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอเบลราชธานี      ปรื่อง     หลักปกณฑ์และปงื่อนไข 
ปกี่ วกับการบริหารงานบเคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการ
บรรจเปข้ารับราชการปป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมา หน้าที่ให้ปฏิบัติปพ่ือให้รู้ระปบี บแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไต อันมีพระมหากษัตริ ์ทรง
ปป็นประมเข และแนวทางปฏิบัติตนปพื่อปป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โด องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าปนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ปช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนปองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาปพิ่มปติม ให้สอดคล้องกับความจ าปป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าปนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ก าหนดปป็นหลักสูตรหลัก และปพ่ิมปติมหลักสูตรตามความจ าปป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาปห็นว่ามี
ความปหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลปกี่ วกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ปลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้และอาจกระท าได้โด ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหาร ส่วนต าบลต้นสังกัด
ร่วมกันส่วนราชการอ่ืนหรือภาคปอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอเบลราชธานี ปรื่อง 
หลักปกณฑ์และปงื่อนไขปกี่ วกับการบริหารงานบเคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ปพ่ือปพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คเณธรรมและจริ ธรรม อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อ ่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนด
ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โด 
ให้ก าหนดปป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระ ะปวลา ๓ ป ี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล นั้น 
  ปพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  อ าปภอน้ า ืน จังหวัด
อเบลราชธานี จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ขึ้น ปพ่ือใช้ปป็น
แนวทางในการพัฒนาบเคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  ปป็นปครื่องมือในการบริหารงานบเคคลของผู้บริหาร
อีกท้ัง ังปป็นการพัฒนาปพ่ือปพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คเณธรรม จริ ธรรมของบเคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
บเปปออ  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อ ่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

๒.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  วัตถเประสงค์และปป้าหมา การพัฒนาตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  มีดังนี้ 

๑) ปพ่ือให้บเคลากรทเกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  มีความพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒) ปพ่ือให้บเคลากรทเกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  ได้รับการพัฒนาปกี่ วกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๓) ปพ่ือให้บเคลากรทเกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  มีความรู้และปกิดทักษะปฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง 

๔) ปพ่ือให้บเคลากรทเกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  มีความรู้และปกิดทักษะในด้านการ
บริหาร 

๕) ปพ่ือให้บเคลากรทเกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  มีคเณธรรมและจริ ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
  คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  ปห็นสมควรให้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ -
๒๕๕๗  โด ให้มีขอบปขต ปนื้อหาครอบคลเมในมิติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระ ะปวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสา งาน 
ที่ด ารงอ ู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

๒) บเคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ   ต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลา หลักสูตรอ ่างน้อ  ปีละ ๑ ครั้งหรือตามผู้บริหารท้องถิ่นปห็น
ควร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาปกี่ วกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะปฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคเณธรรมและจริ ธรรม 

๓) วิธีการพัฒนาบเคลากร  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  ปป็นหน่ว งานด าปนินการปอง หรือ
ด าปนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดอเบลราชธานี หรือหน่ว งานอื่นโด วิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง
หลา วิธีก็ได้ ตามความจ าปป็นและความปหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิปทศ 
(๒) การฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

(๓) การศึกษาหรือดูงาน 
(๔) การประชเมปชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่ปหมาะสม 

๔) งบประมาณในการด าปนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  ต้องจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาบเคลากรตามแผนการพัฒนาบเคลากรอ ่างชัดปจนแน่นอนโด ค านึงถึงความ
ประห ัดคเ้มค่า ปพ่ือให้การพัฒนาบเคลากรปป็นไปอ ่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

๔.  ขั นตอนการด าเนินงาน 
 

  ๔.๑  การปตรี มการและการวางแผน 
   ๑)  แต่งตั้งคณะท างานปพ่ือด าปนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  

๒) พิจารณาปหตเผลและความจ าปป็น ในการพัฒนาโด การศึกษาวิปคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าปร็จ
อ ่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

๓) ก าหนดประปภทของความจ าปป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะปฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคเณสมบัติส่วนต าบล และด้าน
คเณธรรมจริ ธรรม 

๔.๒ การด าปนนิการพัฒนา 
๑)  การปลือกวิธีการพัฒนาผู้อ ู่ใต้บังคับบัญชาที่ปหมาะสม ปมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่ปป็น  
     ประโ ชน์ต่อการพัฒนาผู้อ ู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าปป็นในการพัฒนาแล้ว     
     ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลปหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลเ่มปป้าหมา  และปรื่องที่ผู้อ ู่ใต้ 
     บังคับบัญชาจ าปป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดปลือกกลเ่มบเคคลที่สมควรจะได้รับ 
     พัฒนา และปลือกประปด็นที่จะให้มีการพัฒนาโด สามารถปลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา 
     ได้หลา รูปแบบตามความปหมาะสม ปช่น การให้ความรู้ การสับปปลี่ นหน้าที่ความ 
     รับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชเมปชิงปฏิบัติการและการสัมมนา ปป็นต้น 
๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อ ู่ใต้บังคับบัญชา โด ปลือก

แนวทางการพัฒนาได้หลา อ ่าง โด อาจจัดท าปป็นโครงการปพื่อด าปนินการปอง หรือปข้า
ร่วมสมทบกับหน่ว ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรปอกชนที่มีความรู้ความช านาญปฉพาะ
ด้านปป็นผู้ด าปนินการ 

รา ละปอี ดขั้นตอนการด าปนินงานการพัฒนาบเคลากรตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีดังนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

แผนการแสดงขั นตอนการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

  

 

 

 

 

  จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประปมินผล ปพื่อให้ทราบถึง
ความส าปร็จ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

                 การด าปนินการ โด อาจด าปนินการปอง หรือร่วมกับหน่ว ราชการอ่ืน
หรือว่าจ้างปอกชนด าปนินการและปลือกรูปแบบวิธีการที่ปหมาะสมปช่น 
     - การปฐมนิปทศ                             - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
     - การสับปปลี่ นหน้าที่รับผิดชอบ         - การฝึกอบรม 
     - การดูงาน    - การประชเมปชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
     - ฯลฯ 
 

                 

 

 

 

๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
               ๑.๒ พิจารณาปหตเผลและความจ าปป็น 

๑.๓ ก าหนดประปภทของความจ าปป็น 

เร่ิมต้น 

๑.  การเตรียมการและการวางแผน 

๒.  การด าเนินการ/วิธีการด าเนินการ 

๓. การติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุงแผน 



   -๕- 

 

ขั นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 
๑.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบเคลากร 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทเกคน 
- บเคลากร 

๒.  วิปคราะห์ปัญหา  และข้อมูลการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน 
    ส่วนต าบล 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บเคลากร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 

๓.  พิจารณาว่า  บเคลากรของหน่ว งาน หรือส่วนราชการภา ใน  
จเดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม  ปพ่ือปพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บเคลากร 

๔.  จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี  ต่อ
คณะกรรมการ/คณะบเคคลที่ได้รับมอบหมา  

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บเคลากร 

๕.  จัดส่งบเคคลไปอบรม  และจัดท าปอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความปห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- บเคลากร 

๖.  แก้ไขปรับปรเงตามข้อปสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบเคคล
ที่ได้รับมอบหมา  

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บเคลากร 

๗.  จัดท ารา งานผลการด าปนินการตามแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลประจ าปี 

- บเคลากร 

๘.  ประปมินผล - หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
- บเคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

วิปคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประปมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่ปกิดขึ้น 

ของหน่ว งาน 

บเคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าปร็จตามที่ก าหนด 

ปกิดการสูญปสี สิ้นปปลืองทรัพ ากร 

งานไม่ส าปร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาปปน็รา บเคคล  หรือระดับ
หน่ว งานภา ใน อบต. 

ส ารวจความต้องการปพิ่มปติมจาก
บเคลากรในหน่ว งาน 

ขออนเมัติผู้บริหาร  ปพื่อพิจารณา 

ประปมินความจ าปป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าปปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบเคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดปป้าหมา ของการฝึกอบรม 

ก าหนดปนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าปนินการฝึกอบรม 

รา งานผลการฝึกอบรม 



-๗- 
 
 

ตารางการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

 

รายการ 
เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑.  วิปคราะห์ปัญหาที่ได้จากการ
ประปมินผลการปฏิบัติงาน 

            

๒.  พิจารณาว่า  บเคลากรของ
หน่ว งานที่สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม 

            

๓.  ด าปนินการปสนอปรื่อง
ผู้บริหาร  ปพ่ือพิจารณาสั่งการ 

            

๔.  ประปมินความจ าปป็นที่ต้องมี
การฝึกอบรม  จัดล าดับความ 
จ าปป็น  ก่อน – หลัง 

            

๕.  จัดส่งบเคลากรไปฝึกอบรม 
หรือจัดท าโครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความปห็นชอบ 

            

๖.  ด าปนินการฝึกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้ 

            

๗.  รา งานผลการด าปนินการ
ฝึกอบรมตามโครงการ 

            

๘.  แก้ไขปรับปรเงตาม
ข้อปสนอแนะ 

            

๙.  ประปมินผล 
 

 

ควรด าเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
๕.  การติดตามและประเมินผล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประปมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ปพ่ือให้ทราบถึงความส าปร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบเคลากรผู้ปข้ารับการพัฒนา โด ใช้วิธีการประปมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

๑) การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประปมินผลภา หลังจาก
การได้รับการพัฒนาไปได้ระ ะปวลาหนึ่ง 

๒) การสัมภาษณ์ผู้ที่ปกี่ วข้องปช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ปพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ของ
ผู้ปข้ารับการพัฒนา 

๓) การขอรับทราบผลการประปมินจากหน่ว งานอื่นที่ปป็นผู้ด าปนินการพัฒนา ปช่น ในกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบเปปออ       ส่งบเคลากรปข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่ว งานอื่นปป็นผู้จัด 

     ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอ ่างใกล้ชิดและให้มีการประปมินผลการพัฒนา ปมื่อผ่านการ    
     ประปมินแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 

บทที่ ๒ 
 

แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

  การก าหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  ได้พิจารณา
และให้ความส าคัญบเคลากรในทเกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร,สภาองค์การบริหารส่วนต าบล,พนักงานส่วนต าบลทั้ง ๔ ส่วน 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ   ปพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ,ความรู้ และทักษะปฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง,การบริหารและคเณธรรมและจริ ธรรม ดังนี้ 
  ๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ประกอบด้ว  
                       ๑.๑  นา กองค์การบริหารส่วนต าบล 
                       ๑.๒  รองนา กองค์การบริหารส่วนต าบล 
                       ๑.๓  ปลขานเการนา กองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ประกอบด้ว  

   ๒.๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๒.๒  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๒.๓  ปลขานเการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๒.๔  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

 
๓.  พนักงานส่วนต าบล 
     ประกอบด้ว  

   ๓.๑  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๓.๒  นักบริหารงานทั่วไป 
   ๓.๓  นักบริหารงานช่าง 
   ๓.๔  ปจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 
   ๓.๕  นักบริหารงานคลัง 
   ๓.๖  นักบริหารงานการศึกษา 
   ๓.๗  นักวิชาการศึกษา 
   ๓.๘  ปจ้าหน้าที่วิปคราะห์นโ บา และแผน 
   ๓.๙  นักพัฒนาชเมชน 
   ๓.๑๐ บเคลากร 
   ๓.๑๑ ปจ้าพนักงานธเรการ 
   ๓.๑๒ ปจ้าพนักงานป้องกันและบรรปทาสาธารณภั  
   ๓.๑๓ นักวิชาการส่งปสริมสเขภาพ 
   ๓.๑๔ นักพัฒนาการท่องปที่ ว 
   ๓.๑๕ นักวิชาการปงินและบัญชี 
   ๓.๑๖ ปจ้าพนักงานจัดปก็บรา ได้ 
   ๓.๑๗ ปจ้าพนักงานพัสดเ 
   ๓.๑๘  นา ช่างโ ธา 
   ๓.๑๙  นิติกร 
   ๓.๒๑  ปจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
   ๓.๒๒  ปจ้าพนักงานการปกษตร 
   ๓.๒๓  ปจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
   ๓.๒๔  นา ช่างส ารวจ 
   ๓.๒๕  นา ช่างไฟฟ้า 
   ๓.๒๖  ครูผู้ดูแลปด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

 

  ๔. พนักงานจ้าง 
     ประกอบด้ว  

   ๔.๑. ผูช้่ว ปจ้าหน้าที่วิปคราะห์นโ บา และแผน 
   ๔.๒  ผูช้่ว ปจ้าพนักงานการปกษตร 
   ๔.๓. ผูช้่ว ปจ้าพนักงานส่งปสริมการท่องปที่ ว 
   ๔.๔. ผูช้่ว ปจ้าพนักงานพัฒนาชเมชน 
   ๔.๕  ผูช้่ว ปจ้าพนักงานป้องกันและบรรปทาสาธารณภั  
   ๔.๖. ผูช้่ว ปจ้าหน้าที่ธเรการ 
   ๔.๗  ผูช้่ว ปจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
   ๔.๘  ผูช้่ว ปจ้าหน้าที่การปงินและบัญชี 
   ๔.๙  ผูช้่ว ปจ้าหน้าที่จัดปก็บรา ได้ 
   ๔.๑๐  ผูช้่ว ปจ้าหน้าที่พัสดเ 
   ๔.๑๑  ผูช้่ว ปจ้าหน้าที่ศูน ์ป าวชน 
   ๔.๑๒  ผูช้่ว ช่างโ ธา 
   ๔.๑๓  ผูช้่ว ช่างส ารวจ 
   ๔.๑๔  ผูช้่ว หัวหน้าศูน ์พัฒนาปด็กปล็ก 
   ๔.๑๕  ผูช้่ว ครูผู้ดูแลปด็ก 
   ๔.๑๖  ผูช้่ว ช่างไฟฟ้า 

 
 
 

 



-๑๑- 
 

หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 
 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักสูตรการพัฒนาปกี่ วกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะปฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรด้านคเณธรรมและจริ ธรรม 
 

ความรู้
พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

แผนงาน/
โครงการ 

 
วัตถเประสงค์/ปนื้อหา 

   
วิธีการ
พัฒนา 

 
งบ 

ประมาณ 

 
ระ ะปวลา
ด าปนินการ 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่ว งาน
ด าปนินการ 

การติดตาม
และ

ประปมินผล 
ระดับ จ านวน 

๑. การ
ปฐมนิปทศ 

๑.๑โครงการ
ปฐมนิปทศ
พนักงานใหม่ 

- ปพ่ือปสริมสร้างความรู้
ความปข้าใจปกี่ วกับ 
อบต.และบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมา  

๑-๘ ปท่ากับพนักงาน
ส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง 
บรรจเแต่งตั้งใหม่ 

ปฐมนิปทศ ปป็นไปตาม
รา จ่า 

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ช่วงปวลาที่
บรรจเแต่งตั้ง 
ระหว่าง 
ต.ค.๒๕๕๘ - 
ก.  ๒๕๖๐ 

- พนักงานที่
บรรจเใหม่มี
ความรู้ความ
ปข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามท่ีได้รับ
มอบหมา  

 ก.อบต. 
จังหวัด 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรา งาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 

 



-๑๒- 
ความรู้
พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
แผนงาน/โครงการ 

วัตถเประสงค์/
ปนื้อหา 

   
วิธีการ
พัฒนา 

 
งบ 

ประมาณ 

 
ระ ะปวลา
ด าปนินการ 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่ว งาน
ด าปนินการ 

การติดตาม
และ

ประปมินผล 
ระดับ จ านวน 

๒.การ
ฝึกอบรม 

๒.๑ โครงการพัฒนา
คเณธรรมและ
จริ ธรรม 

- ปพื่อพัฒนาและ
ปสรมิสร้างคเณธรรม
และจริ ธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บเคลากร 

๑-๘ ปท่ากับจ านวน
ของบเคลากรที่
ปข้ารับการ
อบรม/ประชเม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ปป็นไปตาม
รา จ่า 

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ภา ใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

- บเคลากรมีคเณธรรม
และจริ ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ปพื่อ
บริการประชาชนและ
ด าปนินชีวิตได้อ ่าง
ปกติสเข 

-  หน่ว งาน
ภา นอก 

- ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรา งาน

ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๒.๒ โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร 
ตามแผนด าปนินการ
ฝึกอบรมบเคลากร
ท้องถิ่น 

- ปพื่อพัฒนาความรู้
และวิส ัทัศน์ในการ
ท างานของผู้บริหาร 

๑-๘ ปท่ากับจ านวน
ของบเคลากรที่
ปข้ารับการ
อบรม/ประชเม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ปป็นไปตาม
รา จ่า 

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ภา ใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

- มีความรู้และ
วิสั ทัศน์ในการ
ท างานปพิ่มมากขึน้ 

- สถาบันพัฒนา
บเคลากรท้องถิ่น 
-หน่ว งาน
ภา นอก 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรา งาน

ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๒.๓ โครงการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิการ
ตามแผนการ
ด าปนินการฝึกอบรม
บเคลากรท้องถิ่น 

- ปพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

๑-๘ ปท่ากับจ านวน
ของบเคลากรที่
ปข้ารับการ
อบรม/ประชเม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ปป็นไปตาม
รา จ่า 

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ภา ใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

- มีความรู้และ
วิสั ทัศน์ในการ
ท างานปพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บเคลากรท้องถิ่น 
-หน่ว งาน
ภา นอก 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรา งาน

ผลต่อ 

 



 
-๑๓- 

 
ความรู้
พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถเประสงค์/ปนื้อหา   วิธีการ
พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ระ ะปวลา
ด าปนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่ว งาน
ด าปนินการ 

การติดตาม
และ

ประปมินผล 
ระดับ จ านวน 

๓. การศึกษา
หรือดูงาน 

๓.๑โครงการ
ศึกษาดูงานปพื่อ
พัฒนาศัก ภาพ 

- ปพื่อน าความรู้ที่ไดม้า
ประ เกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑-๘ ปท่ากับจ านวนของ
บเคลากรที่ปข้ารับ
การอบรม/ประชเม/
สัมมนา 

การศึกษา
หรือดูงาน 

๒๕๐,๐๐๐ ภา ใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

- ผู้ปข้าร่วม
โครงการน าความรู้
ที่ได้รับมา
ประ เกต์ใช้ในการ
ท างานในองค์กรได้
อ ่างดี 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรา งานผล
ต่อ
ผู้บังคับบญัชา 

๔. การ
ประชเมปชิง
ปฏิบัติการ 
หรือการ
สัมมนา 

๔.๑ โครงการ
สัมมนาผู้บรหิาร/
ประชเมปชิง
ปฏิบัติการ 

- ปพื่อพัฒนาความรู้วิสั 
ทัศนในการท างานของ
ผู้บริหาร 

๑-๘ ปท่ากับจ านวนของ
บเคลากรที่ปข้ารับ
การอบรม/ประชเม/
สัมมนา 

ประชเมปชิง
ปฏิบัติการ 
หรือการ
สัมมนา 

ปป็นไปตาม
รา จ่า 

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ภา ใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

- มีความรู้และ
วิสั ทัศน์ในการ
ท างานปพิ่มมากขึ้น 

ทเกส่วน
ราชการและ
หน่ว งาน
ภา นอกท่ี
ด าปนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรา งานผล
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๔.๒ โครงการ
ประชเมปชิง
ปฏิบัติการ/
สัมมนาปพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สมาชิกสภาฯ 

- ปพื่อพัฒนาความรู้ของ
สมาชิกสภาฯ 

๑-๘ ปท่ากับจ านวนของ
บเคลากรที่ปข้ารับ
การอบรม/ประชเม/
สัมมนา 

ประชเมปชิง
ปฏิบัติการ 
หรือการ
สัมมนา 

ปป็นไปตาม
รา จ่า 

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ภา ใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

- มีความรู้ปพิ่มมาก
ขึ้น 

ทเกส่วน
ราชการและ
หน่ว งาน
ภา นอกท่ี
ด าปนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรา งานผล
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



-๑๔- 
 

ความรู้
พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถเประสงค์/ปนื้อหา   วิธีการ
พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ระ ะปวลา
ด าปนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่ว งาน
ด าปนินการ 

การติดตาม
และ

ประปมินผล 
ระดับ จ านวน 

 ๔.๓โครงการ
ปฏิบัติการ/
สัมมนาปพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บเคลากรของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 
 

- ปพื่อปพ่ิมพูน ความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

๑-๘ ปท่ากับจ านวนของ
บเคลากรที่ปข้ารับ
การอบรม/ประชเม/
สัมมนา 

ประชเมปชิง
ปฏิบัติการ 
หรือการ
สัมมนา 

ปป็นไปตาม
รา จ่า 

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ภา ใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อ ่างมี
ประสิทธิภาพ
ปพิ่มขึ้น 

ทเกส่วน
ราชการและ
หน่ว งาน
ภา นอกท่ี
ด าปนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรา งานผล
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๔.๔ โครงการ
ประชเม
ประจ าปดือน
บเคลากรใน
หน่ว งาน 

- ซักซ้อมการปฏิบตัิงาน
ในรอบปดือนที่ผ่านมา ปพื่อ
ใช้ปป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ถูกต้อง 

๑-๘ - ตามจ านวนของ
บเคลากรที่ปข้าการ
ประชเม
ประจ าปดือน 

ประชเมปชิง
ปฏิบัติการ 
หรือการ
สัมมนา 

- ตั้งแต่ปดือน ต.ค. 
๒๕๕๘ - ก.  
๒๕๖๐ 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อ ่างมี
ประสิทธิภาพ
ปพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรา งานผล
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 

 



-๑๕- 
 

ความรู้
พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถเประสงค์/ปนื้อหา   วิธีการ
พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ระ ะปวลา
ด าปนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่ว งาน
ด าปนินการ 

การติดตาม
และ

ประปมินผล 
ระดับ จ านวน 

๕.๑ โครงการ 
อืน่ ๆ ที่สามารถ
ก าหนดภา หลัง
ตามความจ าปป็น
และสถานการณ ์

                  - ๑-๘ ปท่ากับจ านวนของ
บเคลากรที่ปข้ารับ
การอบรม/ประชเม/
สัมมนา 

- - ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

- - ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรา งานผล
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 



บทท่ี ๓ 

การติดตามประเมินผล 

1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบุเปือย  อ าเภอ

น  ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 
5. หัวหน้าส่วนการคลัง       กรรมการ 
6. หัวหน้าส่วนโยธา      กรรมการ 
7. หัวหน้าสว่นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
8. บุคลากร        กรรมการ 
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดวิธีการ 

ติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
\ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

(ก่อนเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 
  วันที่ ..................เดือน ......................................พ.ศ....................... 

 
สถานที่สอบถาม  ณ ................................................................................เวลาที่สอบถาม
........................................... 
 
 
ข้อ ๑   ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 
 ผู้ตอบ(ผูป้ข้าอบรม/สัมมนา/ประชเม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 ชื่อ ................................................................................ต าแหน่ง
.................................................................. 
 ระดับ....................................สังกัด ส านัก/ส่วน
.............................................................................................  

 
ข้อ ๒   ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 ผู้ตอบ(ผู้ปข้าอบรม/สัมมนา/ประชเม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 -  ปข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร.     
:.............................................................................................................  
 
ข้อ ๓   ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 ผู้ตอบ(ผู้ปข้าอบรม/สัมมนา/ประชเม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 -  สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอเบลราชธานี ปรื่อง หลักปกณฑ์และ
ปงื่อนไขปก่ี วกับการบริหารงานบเคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ..    ข้อ ๒๖๙ ในการพัฒนา
บเคลากรด้านใด 
 

ตัวอย่าง 



           ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
      ด้านความรู้ และทักษะปฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
           ด้านการบริหาร  
   ด้านคเณสมบัติส่วนตัว  
           ด้านคเณธรรมและจริ ธรรม 
 
ข้อ ๔   ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 ผู้ตอบ(ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 - หน่ว งานผู้จัดการอบรม/สัมมนา/ประชเม:   
:............................................................................. ................ 
          ตามหนังสือปลขที่.........................................ลงวันที.่.......................................ปรื่อง.................................... 
 ................................................................... .............................................................. ................................. 
 สถานที่ในการจัดการอบรม/สัมมนา/
ประชเม:…………………………………………………………………………………….. 
          ระหว่างวันที่.........................................................ถึงวันทึ่
............................................................................ 
 วันปดินทางปข้ารับการพัฒนา วันที่
................................................................................................................  
ข้อ ๕   ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 ผู้ตอบ(ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 - มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม มากน้อยเพียงใด 
           
                      มีความรู้ความปข้าใจดีแล้ว      มีความรู้ความปข้าใจปานกลาง 
 
                    มีความรู้ความปข้าใจน้อ                          ไม่มีความรู้ความปข้าใจมาก่อน 
 
ข้อ ๖   ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 ผู้ตอบ(ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 - วัตถุประสงค์ที่เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม ในครั งนี  
      
                      ปพ่ือปพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ทัศนคติ  ให้กับตนปอง           
                      ปพ่ือปพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ทัศนคติ  ให้กับตนปองและถ่า ถอดความรู้ที่ได้ให้ผู้อ่ืนในองค์กร
ทราบ 



ข้อ ๗  ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 ผู้ตอบ(ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 - การอบรม/สัมมนา/ประชุม ในครั งนี มีความส าคัญ มากน้อยเพียงใด 
              
                       มีความส าคัญมาก                 มีความส าคัญพอสมควร 
 
                       มีความส าคัญค่อนข้างน้อ                                 มีความน้อ   
 
                       มีความส าคัญน้อ มาก 
 
ข้อ ๘   ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 ผู้ตอบ(ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาในครั งนี     
  
                      ได้รับความรู้ ปพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ มาก     
                      ได้รับความรู้ ปพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ  พอสมควร                         
                      ได้รับความรู้ ปพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ  ค่อนข้างน้อ        
                      ได้รับความรู้ ปพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ  น้อ  
                      ได้รับความรู้ ปพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ  น้อ มาก                       
 
ข้อ ๙   ผู้สอบถาม : ....................................................................ต าแหน่ง
................................................................. 
 ผู้ตอบ(ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม 
:…………………………………………………………………………………………………. 
 - ผู้อนุมัติให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม ในครั งนี   
  
                       นา กองค์การบริหารส่วนต าบล 
                       รองนา กองค์การบริหารส่วนต าบล                        
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
                       หัวหน้าส่วนราชการ 
(ระบเ)……………………………………………………………………………………………………. 
                       
 
 
 



     (ลงชื่อ).................................................ผู้ตอบ(ปข้าอบรม/สัมมนา/
ประชเม 
            (................................................) 
     ต าแหน่ง............................................... 
     วันที่...........ปดือน.......................................พ.ศ............... 
 
     (ลงชื่อ).................................................ผูส้อบถาม 
            (................................................) 
     ต าแหน่ง............................................... 
     วันที่...........ปดือน.......................................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 

 ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  
 ที่ อบ ๘๔๗๐๑ //ll51        วันที่      ปดือน                  พ.ศ.  
เรื่อง    รา งานผลการปข้ารับการฝึกอบรม /ประชเม/สัมมนา 
..................................................................................................... .............................................. 

เรียน   นา กองค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ    
 

ตามท่ีข้าพปจ้า .................................................................................. ....................  ปดินทางไป
ราชการ  

ปพ่ืออบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานปทศบาล และ พนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดอเบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๕๔ (รเ่นที่ ๑)      

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  ที่ .........../๒๕๕๘ ลงวันที่
................................................ 

ปรื่องให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  ปดินทางไปราชการ ได้แก่ 
............................................................... ได้ปข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานปทศบาล และ พนักงานส่วนต าบล จังหวัดอเบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๕๔ (รเ่นที่ ๑)  นั้น 
  ข้าพปจ้าได้ปข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชเม/สัมมนา  ดังกล่าวข้างต้นปสร็จสิ้นปป็นที่ปรี บร้อ แล้ว 
โด การประชเมดังกล่าว ได้รับความรู้และปพ่ิมพูนทักษะในการ
.........................................................................................  
....................................................................................ข้าพปจ้า
..........................................................................................  
ได้ปดินทางกลับถึง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  พร้อมปอกสาร/หลักฐานการปข้าร่วมประชเมฯ 
รา ละปอี ดปรากฏตามปอกสารแนบท้า บันทึกข้อความนี้ 
  จึงปรี นมาปพ่ือโปรดทราบ 
 

      (ลงชื่อ) 
           ( ........................................ ) 
      ต าแหน่ง................................................................. 
   (ลงชื่อ) 
          (.............................................) 
                   หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
- ทราบ 
 (.............................)   

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ    
                   -  ทราบ 

 (.............................................) 
     นา กองค์การบริหารส่วนต าบลบเปปออ  

ตัวอย่าง 


