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แบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
กอง/ส่วน ................................................................................. 

 
ค าชี้แจง เพื่อให้การพิจารณาความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเหล่า ประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความจ าเป็นที่แท้จริง
ของหน่วยงาน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ(กอง/ส่วน) โปรดตอบแบบส ารวจ โดยกรอกข้อมูลตามความเป็น
จริง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของส่วนราชการ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการ/ความจ าเปน็ในการพฒันาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ส่วนที่ 4 รายละเอียดเอกสารแนบท้ายแบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
   วิธีการตอบแบบส ารวจ โปรดระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  และ/หรือ กรอกข้อมูลในแต่ละข้อให้สมบูรณ์  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน 

1. ระดับส่วนราชการ กอง.......................................................................... 

2. ส่วนราชการมีบุคลากรในสังกัด จ านวนรวมทั้งสิ้น .............. คน ดังนี้ 
 2.1 พนักงานส่วนต าบล   จ านวน ............. คน จ าแนกตามตาราง ดังนี้ 

ประเภททั่วไป จ านวน ประเภทวิชาการ จ านวน ประเภทอ านวยการ จ านวน 
ระดับปฏิบัติงาน  ระดับปฏิบัติการ  ระดับต้น  
ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญการ  ระดับกลาง  

ระดับอาวโุส  ระดับช านาญการพิเศษ  ระดับสูง  
  ระดับเชี่ยวชาญ    

รวม  รวม  รวม  

 2.2 พนักงานครูส่วนต าบลและบุคลากรทางการศึกษา อบต.บ้านเหล่า  

ประเภท จ านวน 
ครูผูดู้แลเด็ก  (ครูผู้ช่วย)  
ครูผูดู้แลเด็ก  (ครู คศ.1)  
ครูผูดู้แลเด็ก  (ครู คศ.2)  

รวม  

 2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน ................. คน 

 2.4 พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน................... คน    
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3. ส่วนราชการมีสายงานพนักงานส่วนต าบลดังนี้  
  3.1 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน  
  3.2 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน 
  3.3 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน 
  3.4 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน  
  3.5 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน 
  3.6 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน 
  3.7 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน  
  3.8 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน 
  3.9 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน 
  3.10 สายงาน.................................................................. จ านวน...................คน 

4. ส่วนราชการมีสถิติงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและองค์การย้อนหลัง 1 ปี ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 

* งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์การ (บาท) 

** ร้อยละ 
งบประมาณหมวดเงินเดือน

และค่าจ้างประจ า 
ของหน่วยงาน (บาท) งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบอ่ืน ๆ รวม 

2560      
 
 *ร้อยละ ค านวณจาก (งบประมาณรวมด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร x 100) / งบหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

5. ส่วนราชการมีสถิตกิารพัฒนาบุคลากรในส่วนราชการ 1 ปีย้อนหลัง 
    5.1 การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ (อบต.เป็นผู้จัดด าเนินการ) 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ/หลักสูตร 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ 

และพัฒนา (คน) 

2560   

    5.2 การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และหลักสูตรก าหนดให้มีการดูงานต่างประเทศ (หน่วยงานเป็นผู้จัดด าเนินการ) 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ/หลักสูตร 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ 

และพัฒนา (คน) 

2560   

    5.3 การส่งพนักงานส่วนต าบลไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานในประเทศ (ทีห่น่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด) 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ/หลักสูตร 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ 

และพัฒนา (คน) 

2560   
2560   
2560   
2560   
2560   

    5.4 การส่งพนักงานส่วนต าบลไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ (ทีห่น่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด) 
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ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ/หลักสูตร 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ 

และพัฒนา (คน) 

2560   
2560   
2560   
2560   
2560   

6. ส่วนราชการมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาข้าราชการตามเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายงานแต่ละสาย
งาน  ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา หรือไม่ และหลักสูตรอะไร 

 มี   โปรดระบุชื่อสายงาน ..................................................................................................................  
   หลักสูตร................................................................................. .................. 
   ..................................................................................................................  

 ไม่มี เนื่องจาก ....................................................................................................... ........... 
   ..................................................................................................................  
   ..................................................................................................................  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ประจ าปี 2561 

7.  ส่วนราชการใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2557 เพ่ือวางแผนใน
การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการฯ ดังนี้ 

 เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมฯ ระดับองค์กร /ตามนโยบายผู้บริหาร 
 เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมฯ ระดับงาน / ตามสภาพปัญหาในงานอันเนื่องมาจากบุคลากรขาด

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ในการปฏิบัติงาน ที่จ าเป็นต้องแก้ไขด้วยการฝึกอบรม สัมมนาฯ 
 เป็นการวางแผนพัฒนาบุคลากร ตามเส้นทางการพัฒนาตามสายวิชาชีพ / กลุ่มสายงาน  

8.  ส่วนราชการมีความต้องการ/ความจ าเป็นในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2561 หรือไม่ 
 มี   เนื่องจาก ............................................................................................................................. ... 
   ................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ... 
   ............................................................................................................................. ... 
   ....................................................................................................................... ......... 

 ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................. .. 
   ................................................................................................... ............................. 
   ............................................................................................................................. ... 
   ........................................................................................... ..................................... 
   ............................................................................................................................. ... 

 
 
ส่วนที่ 4 รายละเอียดเอกสารแนบท้ายแบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
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แบบส ารวจความจ าเป็นในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นไปศึกษา ฝกึอบรม ดูงาน ประชุม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส่วนราชการ............................................................................. 
                         

ล าดับ ชื่อ-สกลุ  ต าแหน่ง หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม ระยะเวลาอบรม 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
            ………. 
             
            ………. 
             
2. แผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติงาน 
            
             
             
             
 

(ลงชื่อ)…………………………………………. 
                                 (................................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
 
 

*หมายเหต-ุให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กรอกข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
2561-2563 

 


