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ค าน า 
 

  การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนด
หลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ด าเนินการ รวมทั้ง ได้
ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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แผนพัฒนาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเจริญ 
อ าเภอเดชอุดม    จังหวดัอุบลราชธานี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295    ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก 
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้
ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล
ก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป   การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึก
ภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิ บัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (3)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
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  (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 
ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ จึงได้หาความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และค้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 
2.   วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 (1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

 (2)   เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  
 (3)   เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

 (4)   เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (5)   เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 (6) เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

       (7)  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
         (8)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญ 
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  (9)  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ       
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญ 
 
3.   เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1)    แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  2)   พิจารณาเหตุผลและความจ า เป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิ เคราะห์ดู ว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 

 4.2  การด าเนินการพัฒนา 
  1)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  
การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การ       สับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา       เป็นต้น 
  2)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

 4.3  การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1   แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2  พิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น 
1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 

 

        การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการที ่ เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนเิทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสบัเปลีย่นหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 
 

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 

        จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตดิตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

3. การติดตามและประเมินผล 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 
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5.   หลักสูตรและการพัฒนา 
 
 5.1  หลักสูตรการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญ ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

5.2  วิธีการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญจะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอน

งานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น  
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญ จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับ
เอกชน เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการ   หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น 
การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ 
ดังนี้ คือ 

1) การปฐมนิเทศ 
2) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4) การฝึกอบรม 
5) การให้ทุนการศึกษา 
6) การดูงาน 
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
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6.   การติดตามและประเมินผล 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผล
การพัฒนา ดังนี้ 

1.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมิน 
ผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2.  การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3.  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเจริญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 
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7.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๔ – 256๖ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(O.D.)ในสังกัด อบต.นาเจรญิ 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง 

๑00,000.- ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2 โครงการพัฒนาดา้นคุณธรรมและ            
จริยธรรมฯ 

-  เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- บุคลากรในสังกัด 
อบต.นาเจรญิทุกคน 

30,000.- ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - บุคลากรมีคณุธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกตสิุข 

ส่วนการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ผู้น าท้องถิ่น 

-  เพื่อน าความรู้ทีไ่ดม้า
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  คณะผู้บริหาร 
-  ส.อบต./ก านัน/ผญบ. 
-  พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

300,000.- ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ท างานในองค์กรได้อย่างด ี

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

4 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหาร 

- พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
ต าแหน่งผู้บรหิารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ -  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล และพนกังาน
จ้าง (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

-  พนักงาน/พนักงาน
จ้างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ -  มีความรู้และปฏิบตัิงาน
ในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกที่
ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเกบ็
รายได ้

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

- บุคลากรในสังกัด  
ส่วนการคลัง 

30,000.- ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - พนักงานได้รับความรู้และ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย 

งานจัดเก็บรายได ้
ส่วนการคลัง 

7 โครงการจดัประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมใน
การจัดท างบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

-  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท างบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

30,000 ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการที่
ด าเนินการ 

8 หลักสตูรนักบริหารการศึกษา 
(ผอ.กองการศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม) 

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ท างาน 

-นักบริหารงาน
การศึกษา 
(ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ฯ) 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

9 หลักสตูรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล - เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ 

- นายก อบต. เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 
 
 

10 หลักสตูรเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ 

- เลขานุการนายก อบต. เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

11 หลักสตูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

12 หลักสตูรรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ 

- รองนายก อบต. 2 คน เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

13 หลักสตูรเจ้าพนักงานธุรการ - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- เจ้าพนักงานธุรการ เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

14 หลักสตูรเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

15 นายช่างโยธา - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- นายช่างโยธา เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

16 หลักสตูรนักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

17 หลักสตูรสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบล 

- เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ 

- สมาชิกสภา อบต.  
  ๒๐ คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

18 หลักสตูรประธานสภา อบต. - เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ 

- ประธานสภา อบต. เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

19 หลักสตูรนักวิชาการเงินและบญัช ี - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- นักวิชาการเงินและ
บัญช ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

20 หลักสตูรเจ้าพนักงานพัสด ุ - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- เจ้าพนักงานพัสด ุ เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

21 หลักสตูรนักพัฒนาชุมชน - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- นักพัฒนาชุมชน เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

22 หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคล - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- นักทรัพยากรบุคคล เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

23 หลักสตูรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

๒๔ หลักสตูรนักวิชาการเกษตร - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- นักวิชาการเกษตร เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

๒๕ หลักสตูรนักวิชาการศึกษา - เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- นักวิชาการศึกษา เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บุคลากรที่มคีุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

 



 


