
การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภ ู 

 



การติดตามและ
อบต. ส่งฝึกอบรมกับ ประเมินผล

ด าเนินการเอง หน่วยงานอ่ืน ปี (2563)
1 หลักสูตร จัดระบบสารสนเทศของ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีได้รับ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี

 ่  ปีงบประมาณทีพัฒนา 
 ปี 2563  

 (จานวนคน)
 4 - / ผ่านการอบรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ และสามารถน ามาปรับปรุงการปฏิบัติ ตามแนวทาง
เช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผล ราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย การพัฒนา
แห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ของทางราชการ จ านวน 2 คน
ปีงบประมาณ 2563

2 หลักสูตร "การจัดท ารายงานการเงิน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานด้าน ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 5 - / ผ่านการอบรม
ประจ าปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การเงินการคลังในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่าง การพัฒนา
(e - LAAs) เพ่ือเตรียมความพร้อมใน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันรวมท้ังรอง
การบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน รับการเช่ือมโยงกับระบบบริหารการเงิน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี การคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ ประจ าปี  2563"

3 หลักสูตร ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 1 - / ผ่านการอบรม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแนวทาง
2579 การสร้างความเช่ือมโยงกับ แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี หน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 
ประจ าปีงประมาณ

 
2563

  
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
แนวทางการ
ด าเนินการ



การติดตามและ
อบต. ส่งฝึกอบรมกับ ประเมินผล

ด าเนินการเอง หน่วยงานอ่ืน ปี (2563)
4 หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังท าหน้าท่ี ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี

 ่  ปีงบประมาณทีพัฒนา 
 ปี 2563  

 (จานวนคน)
 5 - / ผ่านการอบรม

การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ "กรรมการก าหนดราคากลาง" ตามแนวทาง
ก าหนดราคากลาง คณะกรรมการ "กรรมการตรวจการจ้าง" และ "ช่างผู้ การพัฒนา
ตรวจการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงาน" มีความรู้ความเข้าใจในการ จ านวน 3 คน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ในจังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบมากย่ิงข้ึน 
ประมาณ 2563 และลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้น้อยลง

5 หลักสูตร เตรียมความพร้อมรองรับ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทาง ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 5 - / ผ่านการอบรม
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจัดเก็บภาษีตามกฏหมายภาษีท่ีดิน ตามแนวทาง

และส่ิงปลูกสร้าง อันจะเป็นการเพ่ิม การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี สร้าง จ านวน 3 คน
ความเข้มแข็งและความโปร่งใสในการ
บริหารการคลัง

6 หลักสูตร "ประกาศกรมทางหลวง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 1 - / ผ่านการอบรม
ชนบท เร่ือง มาตรฐานงานทางหลวง ปฏิบัติงาน ความคล่องตัวในการปฏิบัติ ตามแนวทาง
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ กฎหมาย ราชการท่ีเก่ียวกับงาน มาตรฐานงาน การพัฒนา
ควบคุมอาคารท่ีองค์กรปกครองส่วน ทางหลวงท้องถ่ิน และกฏหมายควบคุม
ท้องถ่ินจะต้องน าไปปฏิบัติงาน " อาคาร เพ่ือน าไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
่ ่ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงประมาณ 2563
  

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
แนวทางการ
ด าเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา



การติดตามและ
อบต. ส่งฝึกอบรมกับ ประเมินผล

ด าเนินการเอง หน่วยงานอ่ืน ปี (2563)
7 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เร่ือง ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี

 ่  ปีงบประมาณทีพัฒนา 
 ปี 2563  

 (จานวนคน)
 4 - / ผ่านการอบรม

โปรแกรมระบบแนะน าส าหรับอาหาร การเข้าใช้งาน ระบบแนะน าส าหรับ ตามแนวทาง
กลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ การพัฒนา
(Thai School Lunch) และโปรแกรม อัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ จ านวน 2 คน
บันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญ
และพัฒนาการเด็กส าหรับโรงเรียน เติบโตและพัฒนาการเด็กส าหรับ
(KidDiary School) รุ่นท่ี 8 โรงเรียน (KidDiary School)

8 หลักสูตร การอบรมครู ผู้ดูแลเด็ก เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 6 - / ผ่านการอบรม
ศูนยัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร สุขภาพอนามัย ด้านพัฒนาการเด็กท่ีอยู่ ตามแนวทาง
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในความรับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์ การพัฒนา

ท้ังร่างกายและจิตใจ จ านวน 4 คน

9 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการ เพ่ือให้มีความรู้และเทคนิค วิธีการใช้ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 4 - / ผ่านการอบรม
ศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียน งานและการจัดการเรียนรู้ DLTV ของ ตามแนวทาง
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนต้นทาง และ โรงเรียนปลาย การพัฒนา
ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กร ทางในระดับปฐมวัย 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ครู ครูผู้
ดูแลเด็ก และครูผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ท่ีได้รับจัดสรร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงประมาณ 2563
  

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
แนวทางการ
ด าเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา



การติดตามและ
อบต. ส่งฝึกอบรมกับ ประเมินผล

ด าเนินการเอง หน่วยงานอ่ืน ปี (2563)
10 หลักสูตร "การพัฒนาและเพ่ิม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี

 ่  ปีงบประมาณทีพัฒนา 
 ปี 2563  

 (จานวนคน)
 4 - / ผ่านการอบรม

ประสิทธิภาพด้านการคลัง การเงิน ระเบียบ กฎหมาย เก่ียวกับการเงิน ตามแนวทาง
การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบ การคลัง และการพัสดุ ขององค์กร การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบ
ประมาณ 2563

11 หลักสูตร การด าเนินการสอบสวน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 5 - / ผ่านการอบรม
ของผู้รับผิดทางละเมิดและการด าเนิน ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ี มีการด าเนิน ตามแนวทาง
ทางวินัยส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการ การตามวิธีการรูปแบบ ข้ันตอน ในการ การพัฒนา
และพนักงานส่วนท้องถ่ินจังหวัด จัดท าส านวน และรายงาน ผลการสอบ จ านวน 2 คน
ปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ สวนข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด
 พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

12 หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังท าหน้าท่ี ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 5 - / ผ่านการอบรม
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ "กรรมการก าหนดราคากลาง" ตามแนวทาง
ก าหนดราคากลาง คณะกรรมการ "กรรมการตรวจการจ้าง"และ การพัฒนา
ตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน "ช่างผู้ควบคุมงาน" มีความรู้ความเข้าใจ จ านวน 3 คน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบ
ในจังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบ หมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ประมาณ  2563 มากย่ิงข้ึน และลดความผิดพลาดจาก

การปฏิบัติหน้าท่ีให้น้อยลง

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงประมาณ 2563
  

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
แนวทางการ
ด าเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

Administrator
Typewriter



การติดตามและ
อบต. ส่งฝึกอบรมกับ ประเมินผล

ด าเนินการเอง หน่วยงานอ่ืน ปี (2563)
13 หลักสูตร "เทคนิคการท าแผนอัตรา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลของ อปท. ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี

 ่  ปีงบประมาณทีพัฒนา 
 ปี 2563  

 (จานวนคน)
 6 - / ผ่านการอบรม

ก าลัง 3 ปี (2564 - 2566) ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการ ตามแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน และ การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินลูกจ้างประจ า สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
(ใหม่) ปัญหาการปรับโครงสร้างและ
ระดับ อปท. 

4 - / ผ่านการอบรม
ตามแนวทาง
การพัฒนา

14 หลักสูตร "แนวทางการขับเคล่ือน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ ปี 
 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏบัติ ความเ รียบร้อย 
 ่ ่  หน้าที ในการบังคับใช้กฎหมายเ กียว 
 กับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ"
 ั "  ั และ หลกสตร แนวทางการขบ  ู 
 ่  เคลือนมาตรการป้องกันการทจ ริต  ุ  

15 หลักสูตร ความรู้เก่ียวกับพระราช เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดและผู้แทน ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 5 - / ผ่านการอบรม
บัญญัติท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ผู้บริหารท้องถ่ินในคณะกรรมการภาษี ตามแนวทาง
พ.ศ. 2563 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด มี การพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ตลอดจนหลักเกณฑ์
ข้ันตอน วิธีปฏิบัติต่างๆ และแนวทาง
พิจารณาให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบคลากร ประจ าปีงประมาณ 2563
  

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
แนวทางการ
ด าเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา



ปีงบประมาณท่ีพัฒนา การติดตามและ
  ปี 2563  อบต. ส่งฝึกอบรมกับ ประเมินผล

(จ านวนคน) ด าเนินการเอง หน่วยงานอ่ืน ปี (2563)
16 หลักสูตร ทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐมีความ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 1 - / ผ่านการอบรม

เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รู้ความเข้าใจในหลักการและสาระส าคัญ ตามแนวทาง
ของราชการ พ.ศ. 2540 ของ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ การพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐประจ าปี ราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง
2563 และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

17 หลักสูตร "การจัดท างบประมาณราย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมทักษะ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 4 - / ผ่านการอบรม
จ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ประกอบ ในการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2664 ตามแนวทาง
แนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบ ภายใต้แนวทางปฏิบัติของระเบียบ การพัฒนา
หนังสือส่ังการและรูปแบบโปรแกรม หนังสือส่ังการใหม่ และเข้าใจการบริหาร
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e - LAAs" งบประมาณเพ่ือสอดคล้องกับการจัดท า

งบประมาณ พ.ศ. 2564

18 หลักสูตร "การควบคุมภายในและการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 2 - / ผ่านการอบรม
บริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร ความเข้าใจ ทักษะเก่ียวกับการควบคุม ตามแนวทาง
ปกครองส่วนท้องถ่ิน"จังหวัดปทุมธานี ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง การพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถลงมือท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 คน

และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิด
ข้ึนในระดับหน่วยงานและเช่ือมโยงสู่
ระดับองค์กรได้

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงประมาณ 2563
  

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
แนวทางการ
ด าเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา



ปีงบประมาณท่ีพัฒนา การติดตามและ
  ปี 2563  อบต. ส่งฝึกอบรมกับ ประเมินผล

(จ านวนคน) ด าเนินการเอง หน่วยงานอ่ืน ปี (2563)
19 หลักสูตร การจัดท าแบบประเมิน เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 2 - / ผ่านการอบรม

"ปรับปรุงต าแหน่งและเล่ือนระดับ" ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดท าแบบ ตามแนวทาง
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประเมินค่างานและการปรับปรุง การพัฒนา
ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ต าแหน่ง ประเภทท่ัวไปและวิชาการ จ านวน 2 คน
การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และการโอน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 2563

20 หลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนาการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 3 - / ผ่านการอบรม
จัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตร และความเข้าใจการจัดท าแผนพัฒนา ตามแนวทาง
ฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอด การพัฒนา

คล้องกับมาตรฐานการด าเนินการงาน จ านวน 3 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

21 หลักสูตร "การดับเพลิงภายในอาคาร" เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ความเข้า ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 2 - / ผ่านการอบรม
ให้กับผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ีและอาสา ใจในการท างานของ กฟผ. สอดคล้อง ตามแนวทาง
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับการด าเนินงานด้านความปลอดภัย การพัฒนา

ของ กฟผ. จ านวน 2 คน

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบคลากร ประจ าปีงประมาณ 2563
  

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
แนวทางการ
ด าเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา



การติดตามและ
อบต. ส่งฝึกอบรมกับ ประเมินผล

ด าเนินการเอง หน่วยงานอ่ืน ปี (2563)
22 หลักสูตร การใช้โปรแกรมแผนท่ี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี

 ่  ปีงบประมาณทีพัฒนา 
 ปี 2563  

 (จานวนคน)
 6 - / ผ่านการอบรม

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และความเข้าใจทักษะเก่ียวกับกฏหมาย ตามแนวทาง
(LTAX 3000) เพ่ือรองรับการจัดเก็บ ว่าด้วยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การพัฒนา
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบคลากร ประจ าปีงประมาณ 2563
  

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
แนวทางการ
ด าเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
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