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จัดทําโดย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับกาบริหารงาน 

สวนบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี

พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง ๕ ดาน 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกคน ไดแก 

 (๑) ยุทธศาสตรดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 

เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงานนโยบายตางๆ เปนตน 

 (๒) ยุทธศาสตรดานความรูและทักษะเฉพาะของงาน ในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ    

ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง 

 (๓) ยุทธศาสตรดานการบริหาร ไดแก  รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานการบริการประชาชน เชน  

ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน  การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 

 (๔) ยุทธศาสตรดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน

รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เชน มนุษยสัมพันธการทํางานการสื่อความหมาย        

การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

 (๕) ยุทธศาสตรดานศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       

การปฏิบัติงานอยางมีความสุขเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหนองแกวจึงได

จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารอีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะ  

ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม  ของบุคลากร  องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว  ในการปฏิบัติงานราชการ

และบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล    

 

  

 

๑.เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร    

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

๒.เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรขององคการบริหาร       

สวนตําบลหนองแกว 

/ ๓.เพ่ือเปนแนวทาง ... 

๒. วัตถุประสงค ์

1. หลักการและเหตุผล 



-๒- 

 

  ๓.เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร  ขององคการ 

บริหารสวนตําบลหนองแกว 

                                                                                                                                          

 

 

๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 

 บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานนา อันประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา

ทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล และคนพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 บุคลากรในสังกัดองคกรบริหารสวนตําบลทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู ทักษะ

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบานเมืองท่ีดี 

 

 

 

๔.๑  มุงพัฒนาทักษะบุคคลขององคกรใหเขมแข็ง 

๔.๒  พัฒนาบุคคลขององคกรใหมีความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางานเพ่ิมพูนมากข้ึน 

๔.๓  เพ่ือเปนการสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางานตอองคกร เพ่ือรวมงาน ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว เปนการสรางความเข็มแข็งของชุมชนในการ

รวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหาร   

สวนตําบลหนองแกว ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    

หนองแกวจะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไข

ปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแกวยังไดเนน    

ใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและ

สนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณประโยชน         

โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเองในทองถ่ิน 

 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ        

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๒ และรวมรวมกฎหมายอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบลใชเทคนิค  

/ SWOT ... 

๔. วิสัยทศัน ์

๓. เป้าหมาย 

๕. การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน  



 

-๓- 

 

SWOT องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐ และ

นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ท้ังนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา  ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนด

อยูในแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 

 

 ๖.๑ การเตรียมการและการวางแผน 

 ๑) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนา บุคลากร 

 ๒) พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชาแตละคน

สมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานไดตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

 ๓) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะ 

เฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมจริยธรรม 

 ๖.๒ การดําเนินการพัฒนา 

 ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ

พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้น        

มาพิจารนากําหนดกลุมเปาหมายและเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก การคัดเลือก

กลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ

วิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน  การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ   

การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงวิชาการและการสัมมนา เปนตน 

 ๒) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการ

พัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการอ่ืน หรือ

วาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ           

๖.๓ การติดตามและประเมินผลใหผูบังคับบัญชา หม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการ

ประเมินผลการพัฒนาเม่ือผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 

 

 

 

 

 

/แผนภาพแสดงข้ันตอน... 

 

๖. ขั้นตอนการดาํเนินการ 



 

-๔- 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

/ ๗. หลักสูตร ... 

เร่ิมต้น 

 

๑.การเตรียมการและการวางแผน 

๑.๑ แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

๑.๒ พิจารณาเหตผุลและความจาํเป็น 

๑.๓ กาํหนดประเภทของความจาํเป็น 

 

๒.การดาํเนินการ/วิธีดาํเนินการ 

การดาํเนินการ โดยอาจดาํเนินการเอง หรือรว่มกบัหนว่ย

ราชการอ่ืน หรือว่าจา้งเอกชนดาํเนินการและเลือกรูปแบบ

วิธีการท่ีเหมาะสม เชน่ 

- การสอนงาน การใหค้าํปรกึษา 

- การสบัเปล่ียนหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

- การฝึกอบรม 

- การใหท้นุการศกึษา 

-      การดงูาน 

-      การประชมุเชิงปฏิบตักิาร/สมัมนา 

-      ฯลฯ 

 

๓. การตดิตามและประเมินผล 

จดัใหมี้ระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล

เพ่ือใหท้ราบถึงความสาํเรจ็ ความรูค้วามสามารถและ

 

 

ปรับปรุงแผน 



-๕- 

 

          

 

 

๗.๑ หลักสูตรการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนง   

ตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๔. หลักสูตรดานการบริหาร 

๕. หลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรม 

๗.๒ วิธีการพัฒนา 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแกวจะดําเนินการเอง เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การสอนโดย

ผูบังคับบัญชา การสับเปลี่ยนตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน เปนตน 

นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว ไดดําเนินงานรวมกับสวนราชการอ่ืน และดําเนินการรวมกับ

เอกชน เชน สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ท่ีหนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชน          

เปนผูดําเนินการ หรือองคการบริหารสวนตําบลหนองแกวเปนผูดําเนินการและหนวยงานอ่ืนเขารวม เชน      

การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการซ่ึงสามารถสรุปวิธีดําเนินการพัฒนาบุคลากรได ดังนี้ คือ 

๑. การปฐมนิเทศ 

๒. การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

๓. การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๔. การฝกอบรม 

๕. การดูงาน 

๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 

 

 องคการบริหารสวนตําบลบานนากําหนดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

๑. การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบกอน-หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภายหลังจาก

การไดรับพัฒนาไปไดระยะหนึ่ง 

๒. การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของเชน ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา   

ของผูเขารวมการพัฒนา 

 

/ ๓. การขอรับทราบ ... 

๗. หลักสูตรและวธีิการพัฒนา 

8. การตดิตามและประเมินผล 



-๖- 

๓.  การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอ่ืนท่ีเปนผูดําเนินการพัฒนา เชน ในกรณีท่ีองคการ 

บริหารสวนตําบลหนองแกว สงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด 

 เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน       

สวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว  อันเปนการรองรับการพัฒนาของบุคลากร

อยางตอเนื่องและจริงจังไดกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดในการพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ไวดังนี้ 

๑.  คณะผูบริหารทองถิ่น 

 จะตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี

อยางนอย ๒ ครั้ง / คน / ป    ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ดังนี้ 

๑.๑ นายกองคการบริหารสวนตําบล 

๑.๒ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  (จํานวน ๒ คน) 

๑.๓ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

๒.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 

จะตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี

อยางนอย ๒ ครั้ง / คน / ป ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ดังนี้ 

๒.๑  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

๒.๒  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

๒.๓  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

๒.๔ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแกว ท้ัง ๑๒ หมูบาน 

๓. พนักงานสวนตําบล  (สายงานผูบริหาร) 

 จะตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี

อยางนอย ๒ ครั้ง / คน / ป ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ดังนี้ 

๓.๑  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานทองถ่ิน) 

๓.๒  หัวหนาสํานักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป) 

๓.๓  ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง) 

๓.๔  ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง) 

๓.๕  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา) 

๔.  สายงานผูปฏิบัติ  (พนักงานสวนตําบล ระดับท่ัวไป/วิชาการ และพนักงานจาง) 

จะตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี

อยางนอย ๑ ครั้ง / คน / ป  ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ดังนี้ 

๔.๑  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๔.๒  ตําแหนง  นิติกร 

๔.๓  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 

๔.๔  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข        

๔.๕  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

/ ๔.๖ ตําแหนง ... 
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๔.๖  ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.๗  ตําแหนง  นายชางโยธา 

๔.๘  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

๔.๙  ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก (จํานวน ๑ คน) 

๔.๑๐  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  (จํานวน ๓ คน) 

 วิธีการดําเนินการ 

ในการฝกอบรมตามรายละเอียดท่ีกลาวมานั้นจะใชวิธีการใน ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. ฝกอบรมภายในองคกร  ซ่ึงอาจใชวิทยากรภายในหรือภายนอกองคกร 

๒. การสงบุคลากรไปรับการฝกอบรมจากภายนอก 

๓. การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน 

๔. การปฐมนิเทศซ่ึงกําหนดใหบุคลากรทุกคน (คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล 

และพนักงานจาง) ตองไดรับการปฐมนิเทศในเรื่องดังตอไปนี้ 

 ความรูเก่ียวกับสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ระเบียบวัฒนธรรมขององคกร ขอปฏิบัติ    

เรื่องความปลอดภัย บทบาทหนาท่ีในตําแหนงท่ีตองรับผิดชอบ การมาทํางาน และสวัสดิการ เปนตน 

การประเมินการฝกอบรม 

 การฝกอบรมทุกครั้งจะตองมีการประเมินผลเพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมาทําการปรับปรุงการปฏิบัติงาน     

ใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยวิธีการตาง ๆ ไดดังนี้ 

๑)  การใหมีการประเมินผลการฝกอบรมในกรณีการจัดฝกอบรมในองคกรทุกครั้ง 

๒) จัดใหมีการบันทึกผลการอบรมทุกครั้งและนําขอมูลไปใชพิจารณาปรับตําแหนงหรือการ 

ปรับเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากร (พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง) 

๓) ใหมีการรายงานและบันทึกผลท่ีไดในกรณีท่ีไดมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอกหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ สรุปแนวทาง ...
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สรุปแนวทางการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ป 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

************** 

 

ท่ี 

 

โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 

 

หลักการและเหตุผล 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

 

วิธีการพัฒนา 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

การ

ดําเนนิงาน 

การติดตามการ

ประเมินผล 

๑ 

 

 

 

 

 

-อบรมสัมมนาผูบริหาร 

 และ สมาชิกสภา อบต.  

 พนักงานสวนตําบล 

 

 

 

-เพ่ือพูนความรูในการปฏิบัติ

หนาท่ีของผูบริหาร  สมาชิก 

อบต.  พนักงานสวนตําบล  

นํานวัตกรรมจากการศึกษา

ดูงานมาปรับปรุงงานของ  

อบต. 

-เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นดานตาง ๆ เพ่ือนํามา

ปรับปรุงดําเนินงานของ  อบต.  ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน 

 

๓๐-๔๐ 

 

 

 

 

 

อบรมสัมมนา

และศึกษาดู

งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

 

 

 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

 

 

 

 

๒ -ประชุมประจําเดือน 

 

-พนักงานสวนตําบล 

 ยังไมเขาใจระเบียบและ 

 การปฏิบัติงานไมชัดเจน 

-ซักซอมการปฏิบัติงานในรอบเดือน 

 ท่ีผานมาและแนวทางการปฏิบัติ 

 ท่ีถูกตอง 

๑๕ การประชุม  ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ติดตามการ

ทํางานท่ีกําหนด 

 

๓ -อบรมสัมมนาผูนําชุมชน   

กลุมอาชีพ กลุม อสม.   

กลุม อปพร. และประชาคม

หมูบาน 

 

-ผูนําชุมชน กลุมอาชีพ  

กลุม อสม. กลุม อปพร.  

และประชาคมหมูบาน  

เขาใจบทบาทและหนาท่ี 

ยังไมเพียงพอ 

-เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นดานตาง ๆ เพ่ือนํามา

ปรับปรุงการดําเนินงาน ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน 

๒๐๐ อบรมสัมมนา

และศึกษา 

ดูงาน 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ติดตามการ

ทํางานท่ีกําหนด 

 



-๙- 

ท่ี โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย 

(คน) 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

การติดตามการ

ประเมินผล 

๔. 

 

 

 

-อบรมหลักสูตรผูบริหาร

ทองถ่ิน และผูชวยผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

-เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ

หนาท่ีของฝายบริหารทองถ่ิน 

 

-เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ

หนาท่ีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

และเสริมสรางแนวความคิดการ

บริหารงาน 

๔ 

 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

 

ทดสอบตาม

แบบท่ีกําหนด 

 

 

๕. -อบรมหลักสูตประธานสภา/ 

รองประธานสภาทองถ่ิน 

-เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ

หนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ 

อปท 

-เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ

หนาท่ีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

และเสริมสรางแนวความคิดการ

บริหารงาน 

๒ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ทดสอบตาม

แบบท่ีกําหนด 

 

๖. -อบรมหลักสูตรสมาชิกสภา

ทองถ่ิน 

 

-เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ

หนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ 

อปท 

-เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ

หนาท่ีระเบียบกฎหมายท่ี

เปลี่ยนแปลง 

๒๐-๒๕ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ทดสอบตาม

แบบท่ีกําหนด 

 

๗. -อบรมหลักสูตรนักบริหาร 

งานทองถ่ิน และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงานสวนตําบล 

-เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ

หนาท่ีระเบียบกฎหมายท่ี

เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

ทดสอบตาม

แบบท่ีกําหนด 

 

๘. -อบรมหลักสูตรนักบริหาร 

งานคลัง และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงานสวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ

บริหารงานคลังของพนักงาน 

สวนตําบล 

๑ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

ทดสอบตาม

แบบท่ีกําหนด 

 

๙. -อบรมหลักสูตรนักบริหาร 

งานชาง และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงานสวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ

บริหารงานชางของพนักงาน 

สวนตําบล 

๑ การฝกอบรม  ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ทดสอบตาม

แบบท่ีกําหนด 

 

 



-๑๐- 

 

ท่ี 

 

โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 

 

หลักการและเหตุผล 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

 

วิธีการพัฒนา 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

การติดตามการ

ประเมินผล 

๑๐. 

 

 

-อบรมหลักสูตรนักบริหาร 

งานท่ัวไป/นักวิเคราะหฯ 

และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน 

สวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ

จัดทําแผนและงบประมาณของ 

อปท. 

๑ 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

 

๑๑. -อบรมหลักสูตรนิติกร 

และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน 

สวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน 

กฎหมาย ของ อปท. 

๑ การฝกอบรม  ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

๑๒. -อบรมหลักสูตร 

นักทรัพยากรบุคคล  

และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน 

สวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ 

บริหารงานบุคคล ของ อปท. 

๑ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

๑๓. -อบรมหลักสูตร 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน 

สวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน 

สาธารณสุขของ อปท. 

๑ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

๑๔. -อบรมหลักสูตร 

เจาพนักงานธุรการ 

และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน 

สวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน

ธุรการของพนักงานสวนตําบล 

 

๑ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

๑๕. -อบรมหลักสูตรเจาพนักงาน 

ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยและท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน 

สวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของพนักงานสวนตําบล 

๑ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

 



-๑๑- 

 

ท่ี 

 

โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 

 

หลักการและเหตุผล 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

 

วิธีการพัฒนา 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

การติดตามการ

ประเมินผล 

๑๖. 

 

 

 -อบรมหลักสูตร 

นายชางโยธา และ 

ท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ 

ปฏิบัติหนาท่ีของ 

พนักงานสวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ 

ผังเมือง งานกอสราง โครงสราง

พ้ืนฐานของพนักงานสวนตําบล 

๑ 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

 

๑๗. -อบรมหลักสูตร 

นักวิชาการศึกษา 

และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ 

ปฏิบัติหนาท่ีของ 

พนักงานสวนตําบล 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ

พัฒนาระบบการศึกษาภาคบังคับ 

การอนุรักษสืบสานประเพณีทองถ่ิน 

๑ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

 

๑๘. -อบรมหลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 

และท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ิมพูนความรูในการ 

ปฏิบัติหนาท่ีของ 

พนักงานครู 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน 

งานดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  

อายุระหวาง ๐-๓ ป 

๑ การฝกอบรม 

 

 ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

 

๑๙. -อบรมหลักสูตรดานการ 

ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

ของพนักงานจาง 

-เพ่ิมพูนความรูในการ 

ปฏิบัติหนาท่ีของผูดูแลเด็ก 

-เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน 

งานดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  

อายุระหวาง ๐-๓ ป 

๓ การฝกอบรม  ปงบประมาณ 

ท่ีกําหนด 

ทดสอบตามแบบ

ท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๒- 

แผนการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

************ 

ลําดับ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
 

พ.ย

. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ

. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย

. 
 

พ.ค

. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงานสวนตําบล - 

 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือตดิตามการดําเนินงาน 

 

-              

๓ สนับสนุนใหพนักงานท่ีบรรจุใหมเขาอบรมหลักสูตรของ 

กรมสงเสรมิ  ทุกคน 

              

๔ สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน 

ในหนาท่ีหรืองานตางๆท่ีเปนประโยชนตอองคกร 

              

๕ จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหพนักงาน 

สมาชิก อบต.   ผูบริหารทองถ่ิน 

              

๖ กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานท่ีเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ 

สรุปความสําคญัเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให

พนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน 

 

- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิหลักสตูร 

ปริญญาตรี /ปรญิญาโท 

              

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุมผูนําชุมชน  กลุมอาชีพ   

กลุม อสม.  กลุมอปพร.  และประชาคมหมูบาน 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


