
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย 

ที ่พร 72501/          วันที ่ 11  กันยำยน   2561 

เรื่อง  รำยงำนผลโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพส ำหรับ 
        คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง   
        ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย   

เรื่องเดิม   
  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำยได้ตั้งงบประมำณจำกข้อบัญญัติต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หัวฝำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป หมวด
ค่ำใช้จ่ำย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำย ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ คณะผู้บริหำร, สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 15,000 บำท   

ข้อเท็จจริง 
ส ำนักงำนปลัด  อบต.หัวฝำย  จะด ำเนินจัดอบรมตำมโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพส ำหรับ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล , พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง ในวันที่ 5 กันยำยน  2561 ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รำยละเอียดตำมเอกสำรสรุปรำยงำนกำรฝึกอบรมที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

       วรำพร  สุนทรสลิษฏ์กุล                                                        สุกัญญำ   วงศ์วังจันทร์ 
  ( นำงวรำพร  สุนทรสลิษฏ์กุล )                                               (นำงสุกัญญำ  วงศ์วังจันทร์) 
  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร         หัวหน้ำส ำนัก ปลัด อบต. 
 

 
     จ่ำสิบเอก  มำนพ  ชมเชย                                                           สมสิทธิ ์  จำค ำมำ 
      ( มำนพ  ชมเชย)               ( นำยสมสิทธิ์  จำค ำมำ) 
      รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

                                     จ่าสิบต ารวจ  ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
(ประยุทธ  ดวงจันทร์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

 



รายงานสรุป 
 

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพส าหรบั คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2561  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุป 
โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพส าหรบั คณะผู้บริหาร, 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   

*************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  เป็นหัวใจส ำคัญที่จะท ำให้องค์กรมีประสิทธิภำพมำกข้ึนมนุษย์      
จึงจ ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำตลอดเวลำเพื่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีกำรน ำศักยภำพของแต่ละ
บุคคลมำใช้ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเอำควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติรำชกำร และสมรรถนะ  เพ่ือใช้กำรปฏิบัติงำนเกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงให้แต่ละบุคคล
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย   เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ 
บุคลำกร ได้แก่ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำง, ได้เข้ำรับกำรอบรม เพื่อเพ่ิมควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เพ่ิมทักษะกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบ  กฎหมำย  ข้อบังคับต่ำงๆ  ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ต้อง
ติดตำม และศึกษำระเบียบ กฏหมำย ข้อบังคับต่ำงๆ  เหล่ำนั้น  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร
ประชำชน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย จึงได้จัดโครงกำร
อบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพส ำหรับ คณะผู้บริหำร, สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล , พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง    

2.   วัตถุประสงค์    
1.   เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะควำมรู้   ประสบกำรณ์   ในกำรปฏิบัติงำนให้กับคณะผู้บริหำรท้องถิ่น  

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล,ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง และคนงำนทั่วไป  
2.   เพ่ือให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง, และคนงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบและข้อกฎหมำยและเป็นไป
ในแนวทำงเดียวกัน 

3.   เพ่ือให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำง , พนักงำนจ้ำง และคนงำนทั่วไป เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์  อันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรและ
ปฏิบัติงำนในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ   ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำร
ปฏิบัติงำน 

  4.   เพื่อให้พนักงำนส่วนต ำบล,พนักงำนจ้ำง , ลูกจ้ำง,พนักงำนจ้ำง และคนงำนทั่วไป เกิด
ควำมรักควำมสำมัคคีภำยในหน่วยงำน 
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3.  เป้าหมาย 

  ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหำรท้องถิ่น , สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
พนักงำนส่วนต ำบล,ลูกจ้ำง,พนักงำนจ้ำงและคนงำนทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย จ ำนวน 65 คน 

4.  วิธีการด าเนินการ 

  1. เขียนโครงกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติ  

  2. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกร 

3. จัดให้มีกำรอบรมตำมโครงกำร 

4. สรุป และประเมินผลกำรฝึกอบรม 

  5. รำยงำนผลกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  วันที่   5  กันยำยน  2560     

7.  สถานที่ด าเนินการ 

   อบรม  ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย 

8.  งบประมาณ 

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรทั่วไป หมวดค่ำใช้สอย  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ รำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำย  โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพส ำหรับ คณะผู้บริหำร, 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล , พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  15,000 บำท           
ขออนุมัติใช้เพียง จ ำนวน  15,000  บำท 

ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย  มีดังนี ้

1) ค่ำอำหำรกลำงวัน  จ ำนวน 1 มื้อๆ ละ   80 บำท จ ำนวน  60 คน  เป็นเงิน  4,800 บำท 
2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  จ ำนวน 1 มื้อๆ ละ   35 บำท จ ำนวน  60  คน   
    เป็นเงิน  4,200 บำท   
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3) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ดังนี้ 
    3.1  ค่ำวิทยำกรบรรยำย   1 คน  จ ำนวน 3 ชั่วโมงๆ 600 บำท   เป็นเงิน  1,800  บำท  
4)  ค่ำป้ำยโครงกำรฯ   1  ผืน       เป็นเงิน     450  บำท  
5)  ค่ำวัสดุ และเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม  เป็นเงิน   1,800 บำท  
                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13,050.- บำท   

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย 

10.  ผลทีจ่ะได้รับจากโครงการ 

  1. คณะผู้บริหำรท้องถิ่น, สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล , พนักงำนส่วนต ำบล, ลกูจ้ำง
พนักงำนจ้ำง และคนงำนทั่วไป  ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้กรอบของระเบียบและ         
ข้อกฎหมำยที่ก ำหนด   และน ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำองค์กรและพ้ืนที่ชุมชน 

  2. น ำควำมรู้ที่ได้รับมำปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติ  และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กำรท ำงำนเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้ดียิ่งขึ้น 
  3. น ำควำมรู้ที่ได้มำสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดี  เพ่ือก่อให้เกิดกำรร่วมมือร่วมใจกันท ำงำนด้วย
ควำมรัก ควำมสำมัคคีเอ้ืออำทรต่อกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในหน้ ำที่ของตนเองและ
องค์กรพอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

สรุปการประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
 

 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย  ได้ส ำรวจควำมพึงพอใจจำกแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  จ ำนวน 60 ชุด  และสำมำรถเก็บแบบส ำรวจได้ครบหมดทุกชุดผลกำร
ประเมินดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจที่มีการฝึกอบาม 
 ด้านวิทยากร    มีกำรถ่ำยทอดควำมควำมสำมำรถ ในกำรอธิกำยเนื้อหำ เชื่อมโยงกับกำรฝึกอบรม 
 ระยะเวลา          ในกำรอบรมมีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำที่ได้รับ  
 ความพร้อมในด้านสถานที่   และอุปกรณ์ในกำรน ำเสนอที่เหมำะสม ทันสมัย   
 
ตอนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม   

1. ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ กฎหมำยเลีอกตั้ง และรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน 
2. เนื้อหำในกำรฝึกอบรมดีมำก 
3. ให้ทรำบควำมรู้ และระเบียบ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง และระเบียบข้อบังคับของกฎหมำย 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ให้เพ่ิมเวลำในกำรจัดอบรม 
2. ให้ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมต่อเนื่องทุกๆ ปี 

 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับ คณะผู้บริหาร,  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง    
ในวันที่  5    กันยายน  2561 

ณ..องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้
การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ    

 หญิง     ชำย 

2. อาย ุ 

 20-30 ป ี  31-40 ปี   41-50 ป ี  51-60 ปี   61 ป ี ปีขึน้ไป 

3. การศึกษา  

   ประถมศกึษำ            มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ
เทียบเท่ำ      

 อนุปริญญำหรือเทียบเทำ่         ปริญญำตรี    

 สูงกวำ่ปรญิญำตร ี       ก ำลังศกึษำอยู่ในระดับชั้น  

4. อาชีพ   

 ผู้บริหำรท้องถิน่   ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่  พนักงำนจ้ำง  

 สมำชิกสภำทอ้งถิน่   คนงำนทั่วไป   อื่นๆ...................................... 

 

 

 



ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้    
               ของท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ด้านวิทยากร 
1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน      
2. ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเนื้อหำ      
3. กำรเชื่อมโยงเนื้อหำในกำรฝึกอบรม      
4. มีควำมครบถ้วนของเนื้อหำในกำรฝึกอบรม      
5. กำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนดไว้      
6. กำรตอบข้อซักถำมในกำรฝึกอบรม      

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม      
2. ควำมพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับภำคปฏิบัติ      
3. ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม      
4. อำหำร มีควำมเหมำะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ ก่อน กำรอบรม      
2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ หลัง กำรอบรม      
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำร

ปฏิบัติงำนได้ 
     

2. มีควำมม่ันใจและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้ 

     

3. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่/ถ่ำยทอดได้      
 
 



 สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………...................................... 
………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในกำรอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. ..................................................
......................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. .................................................................. 
2.หัวข้อที่ท่ำนอยำกให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................................. . 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคะ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


