
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

 
 

องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 
องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

1 หลักสูตร จัดระบบสารสนเทศ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและ
ประเมินผลแห�งชาติ (e-Plan - 
eMENSCR)ป6งบประมาณ 2563 

เพื่อเป<นการพัฒนาองค�ความรู�ที่
ได�รับและสามารถนํามา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการให�
ถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย 
ของทางราชการ 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 2 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 
จํานวน 2 คน 

2 หลักสูตร "การจัดทํารายงาน
การเงินประจําป6 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น(e - LAAs) เพื่อ
เตรียมความพร�อมในการบันทึก
บัญชีให�เป<นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ประจําป6 2563" 

เพื่อให�เกิดความเข�าใจและ
ปฏิบัติงานด�านการเงินการคลัง
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร� 
ขององค�กร ปกครองส�วน
ท�องถิ่นได�อย�างถูกต�องครบถ�วน 
เป<นปQจจุบันรวมทั้งรองรับการ
เชื่อมโยงกับระบบบริหาร
การเงินการคลัง ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส� 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 

 

  

 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 
องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

3 หลักสูตร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�
และแผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 
2560 -2579 การสร�างความเอม
โยงกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป6
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป6
แผนปฏิบัติการระยะ 4 ป6
แผนปฏิบัติราชการประจําป6ของ
หน�วยงาน 

เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ 
แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป6 
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป6 
แผนปฏิบัติการระยะ 4 ป6 
แผนปฏิบัติราชการประจําป6
ของหน�วยงาน 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 2 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 
 

4 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติหน�าที่ของ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
คณะกรรมการตรวจการจ�าง และ
ช�างผู�ควบคุมงานสําหรับองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นในจังหวัด
มหาสารคาม ป6งบประมาณ 
2563 

เพื่อให�ผู�ที่ได�รับแต�งตั้งทําหน�าที่ 
"กรรมการกําหนดราคากลาง" 
"กรรมการตรวจการจ�าง" และ 
"ช�างผู�ควบคุมงาน" มีความรู�
ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าที่
ตามที่ได�รับมอบหมายอย�าง 
ถูกต�องเป<นไปตามระเบียบมาก
ยิ่งขึ้นและลดความผิดพลาด
จากการปฏิบัติ 
หน�าที่ให�น�อยลง 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 3 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 
จํานวน 3 คน 

 

 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 
องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

5 หลักสูตร เตรียมความพร�อม
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร�างรุ�นที่ 37 

เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจถึง
แนวทางการจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร�าง อันจะเป<นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
สร�างความเข�มแข็งและความ
โปร�งใสในการบริหารการคลัง 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 3 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 
จํานวน  3 คน 

6 หลักสูตร "ประกาศกรมทางหลวง 
ชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทาง
หลวงท�องถิ่น พ.ศ. 2562 และ 
กฎหมายควบคุมอาคารที่องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นจะต�องนํา 
ไปปฏิบัติงาน "รุ�นที่ 7 

เพื่อให�เกิดความรู� ความเข�าใจ
ในการปฏิบัติงาน ความ
คล�องตัวในการปฏิบัติ 
ราชการที่เกี่ยวกับงาน 
มาตรฐานงานทางหลวงท�องถิ่น 
และกฎหมายควบคุมอาคาร 
เพื่อนนําไปปฏิบัติหน�าที่ได�
อย�างถูกต�องและมี
ประสิทธิภาพ 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 
องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

7 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช�
งานโปรแกรมระบบแนะนํา
สําหรับอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ 
(Thai School Lunch) และ
โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
สําหรับโรงเรียน 
(KidDiary School) รุ�นที่ 8 

เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ 
เรื่องการเข�าใช�งาน ระบบ
แนะนําสําหรับอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ 
(Thai School Lunch) และ 
โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กสําหรับโรงเรียน (KidDiary 
School) 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 2 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 
จํานวน  2 คน 

8 หลักสูตร การอบรมครู ผู�ดูแลเด็ก 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

เพื่อเป<นการพัฒนาองค�ความรู�
ด�านสุขภาพอนามัย ด�าน
พัฒนาการเด็กที่อยู�ในความ
รับผิดชอบให�มีความสมบูรณ� 
ทั้งร�างกายและจิตใจ 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 4 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 
จํานวน  4 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 
องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

9 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยด�วยการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ�านดาวเทียม DLTVสําหรับครู
ปฐมวัยในสังกัดองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น เพื่อให�ครู ครู
ผู�ดูแลเด็ก และครูผู�รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานด�าน
เทคโนโลยี การศึกษาทางไกล
ผ�านดาวเทียม ที่ได�รับจัดสรร 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อให�มีความรู�และเทคนิค 
วิธีการใช�งานและการจัดการ
เรียนรู� DLTV ของโรงเรียนต�น
ทาง และ โรงเรียนปลาย 
ทางในระดับปฐมวัย 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 
 

10 หลักสูตร "การพัฒนาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพด�านการคลัง 
การเงินการบัญชี การพัสดุ และ
การตรวจสอบองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น"จังหวัด
มหาสารคาม ป6 2563 
 

เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
เกี่ยวกับการเงินการคลัง และ
การพัสดุ ขององค�กร 
ปกครองส�วนท�องถิ่น 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 

 

 
 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 

องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

11 หลักสูตร การดําเนินการ
สอบสวนของผู�รับผิดทางละเมิด
และการดําเนินทางวินัยสําหรับ
ผู�บริหาร ข�าราชการ 
และพนักงานส�วนท�องถิ่น
จังหวัดมหาสารคาม    
ประจําป6งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

เพื่อให�มีความรู� ความเข�าใจ 
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
หน�าที่ มีการดําเนินการตาม
วิธีการรูปแบบ ขั้นตอน ในการ 
จัดทําสํานวน และรายงาน ผล
การสอบสวนข�อเท็จจริง ความ
รับผิดทางละเมิดได�อย�าง
ถูกต�องมีประสิทธิภาพ 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 2 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 
จํานวน  2 คน 

12 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน�าที่ของ
คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง คณะกรรมการตรวจการ
จ�างและช�างผู�ควบคุมงาน 
สําหรับองค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
ประจําป6งบประมาณ 2563 
 

เพื่อให�ผู�ที่ได�รับแต�งตั้งทําหน�าที่ 
"กรรมการกําหนดราคากลาง" 
"กรรมการตรวจการจ�าง"และ 
"ช�างผู�ควบคุมงาน" มีความรู�
ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าที่
ตามที่ได�รับมอบหมายอย�าง
ถูกต�องเป<นไปตามระเบียบ 
มากยิ่งขึ้น และลดควาผิดพลาด
จากการปฏิบัติหน�าที่ให�น�อยลง 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 

 

 
 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 

องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

13 หลักสูตร "เทคนิคการทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป6 (2564 -2566) 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข�าราชการส�วนท�องถิ่น
ลูกจ�างประจํา(ใหม�) ปQญหาการ
ปรับโครงสร�างและ 
ระดับ อปท. 

เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานด�านบุคคล
ของ อปท.ได�มีความรู� ความ
เข�าใจ ในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลส�วนท�องถิ่น และ 
สามารถนําไปใช�ได�อย�างถูกต�อง 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 3 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 
จํานวน  3 คน 

14 หลักสูตร "แนวทางการ
ขับเคลื่อนมาตรการปgองกันการ
ละเว�นการปฏิบัติหน�าที่ ในการ
บังคับใช�กฎหมายเกี่ยวกับปgาย
โฆษณาบนทางสาธารณะ" 
และ หลักสูตร "แนวทางการขับ 
เคลื่อนมาตรการปgองกันการ
ทุจริต 

เพื่อให�การปฏิบัติราชการ
เป<นไปด�วยความเรียบร�อย 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 

 

 
 
 
 

 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 
องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

15 หลักสูตร ความรู�เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร�าง พ.ศ.2563 

เพื่อให�ข�าราชการในสังกัดและ
ผู�แทนผู�บริหารท�องถิ่นใน
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร�างประจําจังหวัด มี 
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง 
ตลอดจนหลักเกณฑ�ขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติต�างๆ และแนวทาง 
พิจารณาให�คําปรึกษาหรือ
คําแนะนํา 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

16 หลักสูตร ทดสอบความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ของเจ�าหน�าที่หน�วยงาน
ของรัฐประจําป6 2563 

เพื่อให�เจ�าหน�าที่หน�วยงานของ
รัฐมีความรู�ความเข�าใจใน
หลักการและสาระสําคัญ 
ของพระราชบัญญัติข�อมูล
ข�าวสารของราชการ 
 พ.ศ. 2540 ได�อย�างถูกต�อง 
และเป<นไปตามที่กฎหมาย 
กําหนด 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 

 

 
 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 

องค#การบริหารส%วนตําบลบัวค'อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค# แนวทางการ
ดําเนินการ 

ป�งบประมาณที่พัฒนา
ป� 2563 (จํานวนคน) 

ลักษณะการฝ5กอบรม การติดตามและ
ประเมินผล 
ป� 2563 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส%งอบรมกับ
หน%วยงานอื่น 

17 หลักสูตร "การจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป6 
พ.ศ. 2564 ประกอบแนวทาง
ปฏิบัติใหม�ของระเบียบ 
หนังสือสั่งการและรูปแบบ
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร� e - LAAs" 

เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝFกอบรมได�
เพิ่มทักษะในการจัดทํา
งบประมาณ พ.ศ. 2664 
ภายใต�แนวทางปฏิบัติของ
ระเบียบหนังสือสั่งการใหม� และ
เข�าใจการบริหารงบประมาณ
เพื่อสอดคล�องกับการจัดทํา 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 3 - / ผ�านการอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 
 

18 หลักสูตร "การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น"จังหวัดปทุมธานี 
ประจําป6งบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 

เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝFกอบรม มี
ความรู�ความเข�าใจ ทักษะ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
สามารถลงมือทํากิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการและเพื่อให�ผู�เข�ารับ
การอบรมสามารถประเมินและ
วิเคราะห�ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
ระดับหน�วยงานและเชื่อมโยงสู� 
ระดับองค�กรได� 

ฝFกอบรม 1 ครั้ง/ป6 1 - / ผ�านการอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 
จํานวน  2 คน 

 

 
 
 



 


