
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกบันักบริหารงานท้องถิ่น เพือ่พฒันาระบบการบริหารงานนักบริหารงาน นักบริหารงาน อบต.ได้รับการฝึกอบรม 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง อบต.(ปลัด อบต.)ใหม้ีทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ ๑ คร้ัง/ปี

ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
2 หลักสูตรเกี่ยวกบั นักบริหารงานคลัง เพือ่พฒันาระบบการบริหารงานของหวัหน้า นักบริหารงานการคลัง แต่ละส่วนได้รับการ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ส่วนงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้ ทักษะ ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
ความเขา้ใจ ในการบริหารงาน ในหน้าที่
ทีรั่บผิดชอบมากยิ่งขึ้น

3 หลักสูตรเกี่ยวกบั นักบริหารงานช่าง เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ นักบริหารงานช่าง ได้รับการ 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

4 หลักสูตรเกี่ยวกบั นักบริหารงานทัว่ไป เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ นักบริหารงานทัว่ไป ได้รับการ 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม
๑.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรสายงานนักบรหิาร

(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)
องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ

๒4 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

5 หลักสูตรการใช้คอมพวิเตอร์กบัโปรแกรม เพือ่สนับสนุนการพฒันาศักยภาพของ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึกอบรม 5 5 5 /
ส านักงานเบือ้งต้น บุคลากรท้องถิ่น ใหม้ีศักยภาพยิ่งขึ้นและ คนละ ๑ คร้ัง  /ปี

สามารถน าความรู้กลับมาพฒันาท้องถิ่น

6 หลักสูตรการใช้คอมพวิเตอร์กบัโปรแกรม เพือ่เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในการ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึกอบรม 5 8 5 /
ส านักงานชั้นสูง ปฏบิัติงานส าหรับต าแหน่งพนักงานแต่ละ คนละ ๑ คร้ัง  /ปี

ต าแหน่งได้ดียิ่งขึ้น

7 หลักสูตรคอมพวิเตอร์ส าหรับการออกแบบ เพือ่เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในการ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึกอบรม 2 2 2 /
กอ่สร้าง (Autocad for window)ขั้นพืน้ฐาน ปฏบิัติงานส าหรับงต าแหน่งพนักงานแต่ละ ๑ คร้ัง  /ปี

ต าแหน่งได้ดียิ่งขึ้น
8 หลักสูตรเกี่ยวกบั นักบริหารงานการศึกษา เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ นักบริหารงานการศึกษา ได้รับการ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี
๑.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรสายงานนักบรหิาร

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)

๒5 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกบันักวเิคราะหน์โยบายและแผน เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

2 หลักสูตรเกี่ยวกบัเจา้พนักงานธรุการ เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

3 หลักสูตรเกี่ยวกบัเจา้พนักงาน เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
การเงินหรือบัญชีหรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

4 หลักสูตรเกี่ยวกบัเจา้พนักงาน เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
จดัเกบ็รายได้หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

5 หลักสูตรเกี่ยวกบัเจา้พนักงาน เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
พสัดุหรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

๒.  แนวทางการพฒันาบุคลากรสายงานผู้ปฏบิัติ
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี

ลักษณะการฝึกอบรม

(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)
สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

๒6 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

6 หลักสูตรเกี่ยวกบัช่างโยธา/นายช่างโยธา เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

7 หลักสูตรเกี่ยวกบันักวชิาการศึกษา เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

8 หลักสูตรเกี่ยวกบัครูผู้ดูแลเด็ก เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 2 2 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรมคนละ ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

9 หลักสูตรคอมพวิเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์ เพือ่เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในการ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 2 2 2 /
นโยบายและแผน ปฏบิัติงานส าหรับต าแหน่งพนักงานแต่ละ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

ต าแหน่งได้ดียิ่งขึ้น
10 หลักสูตรคอมพวิเตอร์ส าหรับงานพสัดุ เพือ่เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในการ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /

ปฏบิัติงานส าหรับต าแหน่งพนักงานแต่ละ อบรม ๑ คร้ัง/ปี
ต าแหน่งได้ดียิ่งขึ้น

11 หลักสูตรคอมพเิตอร์ส าหรับงานการเงิน เพือ่เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในการ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
และบัญชี ปฏบิัติงานส าหรับต าแหน่งพนักงานแต่ละ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

ต าแหน่งได้ดียิ่งขึ้น

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม
๒.  แนวทางการพฒันาบุคลากรสายงานผู้ปฏบิัติ

๒7 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

12 หลักสูตรคอมพวิเตอร์ส าหรับการเกบ็เอกสาร เพือ่เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในการ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
ในส านักงาน ปฏบิัติงานส าหรับต าแหน่งพนักงานแต่ละ อบรม ๑ คร้ัง/ปี

ต าแหน่งได้ดียิ่งขึ้น
13 หลักสูตรคอมพวิเตอร์ส าหรับพนักงาน เพือ่เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในการ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 28 28 28 /

ในส านักงาน ปฏบิัติงานส าหรับต าแหน่งพนักงานแต่ละ อบรม ๑ คร้ัง/ปี
ต าแหน่งได้ดียิ่งขึ้น

14 หลักสูตร อบรมเจา้พนักงาน เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในการปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่/เจา้พนักงาน อบรม ๑ คร้ัง/ปี

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใหส้ามารถปฏบิัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น

15 หลักสูตร อบรมนิติกร เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
ในการปฏบิัติงานของเจา้หน้าทีน่ิติกร อบรม ๑ คร้ัง/ปี
 ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้ดียยิ่งขึ้น

16 หลักสูตร อบรมเจา้พนักงาน เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
สาธารณสุขชุมชน ในการปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่/เจา้พนักงาน อบรม ๑ คร้ัง/ปี

สาธารณชุมชน ใหส้ามารถปฏบิัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น

17 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก  - 1 1 /
ในการปฏบิัติงานของเจา้หน้าทีบุ่คลากร อบรม ๑ คร้ัง/ปี
 ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้ดียี่งขึ้น

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

๒.  แนวทางการพฒันาบุคลากรสายงานผู้ปฏบิัติ

(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี

๒8 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกบัครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานจา้ง ได้รับการฝึก 1 2 2 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรมคนละ ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

2 หลักสูตรเกี่ยวกบัพนักงานจา้งแต่ละต าแหน่ง เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานจา้ง ได้รับการฝึกอบรมคนละ 9 9 9 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้
ดียิ่งขึ้น

3 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ เพือ่สนับสนุนการพฒันาศักยภาพของ พนักงานส่วนต าบลได้รับการศึกษา 2 2 2 /
ปริญญาตรี บุคลากรท้องถิ่น ใหม้ีศักยภาพยิ่งขึ้นและ ต่อในระดับปริญญาตรี

สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมา
พฒันาท้องถิ่น

4 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ เพือ่สนับสนุนการพฒันาศักยภาพของ พนักงานส่วนต าบลได้รับการศึกษา 2 2 2 /
ปริญญาโท บุคลากรท้องถิ่น ใหม้ีศักยภาพยิ่งขึ้นและ ต่อในระดับปริญญาโท

สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมา
พฒันาท้องถิ่น

5 หลักสูตรเกี่ยวกบัผู้ช่วยนักวเิคราะห์ เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
นโยบายและแผน ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละระดับ อบรม ๑ คร้ัง/ปี
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้

ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม
3.  แนวทางการพฒันาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี
(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)
สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ

๒9 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

6 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพพนักงาน เพือ่ใหพ้นักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง มีความรู้ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ 28 28 28 /
ส่วนต าบล ความเขา้ใจในเร่ืองหลักธรรมาภบิาล คุณธรรม ฝึกอบรม ๑ คร้ัง
(การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล) และจริยธรรม

เพือ่ใหพ้นักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง มีความรู้
ความเขา้ใจ และใหค้วามส าคัญกบัการป้องกนั และ 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

7 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพพนักงาน เพือ่ใหพ้นักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง มีความรู้ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ 28 28 28 /
ส่วนต าบล ความเขา้ใจในเร่ืองคุณธรรม และจริยธรรม ฝึกอบรม ๑ คร้ัง
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม) เพือ่ปลูกและปลุกจติส านึกต้อต้านการทุจริต

เพือ่เป็นการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการ
ปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าทีใ่หเ้กดิประโยชน์สุข
แกป่ระชาชน

8 หลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม เพือ่เพิม่พนูความรู้ ความสามารถ และพฒันาศักยภาพพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก 1 1 1 /
ของหน่วยงานราชการอื่น สถาบันฝึกอบรม วสัิยทัศน์ ในการปฏบิัติงาน อบรม ๑ คร้ัง/ปี
มหาวทิยาลัย สมาพนัธ ์สมาคมต่างๆ

9 หลักสูตรฝึกอบรมหวัหน้าศูนยพ์ฒัฯเด็กเล็ก เพือ่เพิม่พนูความรู้ ความสามารถ และพฒันาศักยภาพหวัหน้าศูนยพ์ฒัฯเด็กเล็ก ได้รับการฝึก 1 1 1 /
วสัิยทัศน์ ในการปฏบิัติงาน อบรม ๑ คร้ัง/ปี

(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)

ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันา
3.  แนวทางการพฒันาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง

สว่นที ่๔     วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

ปีงบประมาณทีพ่ฒันา

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี

30 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

1 หลักสูตรปฐมนิเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิัติ เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ 9 9 9 /
ราชการส าหรับผู้ได้รับการบรรจุ ในการปฏบิัติงานของพนักงานแต่ละ ฝึกอบรม ๑ คร้ัง
แต่งต้ังใหม่ ระดับแต่ละต าแหน่ง ใหส้ามารถปฏบิัติ

งานได้

สว่นที ่๔     วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี
4.  แนวทางการพฒันาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจแุต่งต้ังใหม่

ปีงบประมาณทีพ่ฒันา ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันา

(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)

๓1 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

1 ตรวจสุขภาพพนักงานส่วนต าบลประจ าปี เพือ่ใหพ้นักงานส่วนต าบลใหค้วามส าคัญใน พนักงานส่วนต าบล ได้รับการตรวจ 28 28 28 /
เร่ืองสุขภาพเป็นการป้องกนัและดูแลรักษา ร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ
สุขภาพในเบือ้งต้น และประโยชน์ในการ ๑ คร้ัง /ปี
ปฏบิัติงาน

2 ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพือ่ใหพ้นักงานส่วนต าบลมีสุขภาพแขง็แรง พนักงานส่วนต าบลร่วมกนัออกก าลังกาย 28 28 28 /
สามารถปฏบิัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ เป็นประจ าสม่ าเสมอ ๓ คร้ัง/สัปดาห์

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี
๕.  แนวทางการพฒันาบุคลากรด้านคุณภาพชีวติ

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม

๓2 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกบันายกองค์กรปกครองท้องถิ่น เพือ่เตรียมพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกา้วสู่ยคุ 4.0 ผู้บริหาร อบต.ได้รับการฝึกอบรม 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่สร้างผู้บริหารท้องถิ่น "นักคิด" ทีส่ามารถ ๑ คร้ัง/ปี

สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ
2 หลักสูตรเกี่ยวกบั รองนายองค์การบริหาร เพือ่เตรียมพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกา้วสู่ยคุ 4.0 ผู้ขว่ยเหลือผู้บริหาร อบต.ได้รับการ 2 2 2 /

ส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่สร้างผู้บริหารท้องถิ่น "นักคิด" ทีส่ามารถ ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ

3 หลักสูตรเกี่ยวกบั เพือ่พฒันา ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ เลขานุการนายก อบต. ได้รับการ 1 1 1 /
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ นายก อบต. ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้ ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ดียิ่งขึ้น

4 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น เพือ่ใหผู้้บริหารท้องถิ่น มีความรู้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 /
(การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล) ความเขา้ใจในเร่ืองหลักธรรมาภบิาล คุณธรรม ได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง

และจริยธรรม
เพือ่ใหผู้้บริหารท้องถิ่น มีความรู้
ความเขา้ใจ และใหค้วามส าคัญกบัการป้องกนั และ 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

5 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น เพือ่ใหผู้้บริหารท้องถิ่น มีความรู้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 /
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม) ความเขา้ใจในเร่ืองคุณธรรม และจริยธรรม ได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง

เพือ่ปลูกและปลุกจติส านึกต้อต้านการทุจริต
เพือ่เป็นการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการ
ปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าทีใ่หเ้กดิประโยชน์สุข
แกป่ระชาชน

(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)
องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี

6.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรขา้ราชการการเมอืงฝ่ายบรหิารทอ้งถ่ิน
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

33 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

6 หลักสูตรเกี่ยวกบันายกองค์กรปกครองท้องถิ่น เพือ่เตรียมพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกา้วสู่ยคุ 4.0 ผู้บริหาร อบต.ได้รับการฝึกอบรม 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่สร้างผู้บริหารท้องถิ่น "นักคิด" ทีส่ามารถ ๑ คร้ัง/ปี
หลักสูตรเกี่ยวกบั รองนายองค์การบริหาร สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ
ส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่พฒันาศักยภาพ วสัิยทัศน์ ความรู้ความเขา้ใจของ ผู้ขว่ยเหลือผู้บริหาร อบต.ได้รับการ 2 2 2 /
หลักสูตรเกี่ยวกบั ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนต าบล ในการบริหารงาน
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีห่น่วยงาน เลขานุการนายก อบต. ได้รับการ 1 1 1 /
ราชการอื่น สถาบันฝึกอบรม มหาวทิยาลัย ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
สมาพนัธ ์สมาคมต่างๆ

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี
6.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรขา้ราชการการเมอืงฝ่ายบรหิารทอ้งถ่ิน

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม

๓๑ 34 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกบั เพือ่เตรียมพร้อมประธานสภาท้องถิ่นกา้วสู่ยคุ 4.0 ประธานสภา อบต.ได้รับการฝึกอบรม 1 1 1 /
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพือ่พฒันาศักยภาพ ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ ๑ คร้ัง/ปี
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้ดียิ่งขึ้น

2 หลักสูตรเกี่ยวกบั เพือ่เตรียมพร้อมรองประธานสภาท้องถิ่นกา้วสู่ยคุ 4.0รองประธานสภา อบต.ได้รับการฝึกอบรม 1 1 1 /
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพือ่พฒันาศักยภาพ ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ ๑ คร้ัง/ปี
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้ดียิ่งขึ้น

3 หลักสูตรเกี่ยวกบั เพือ่เตรียมพร้อมเลขานุการสภาท้องถิ่นกา้วสู่ยคุ 4.0 เลนานุการสภา อบต.ได้รับการฝึกอบรม 1 1 1 /
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพือ่พฒันาศักยภาพ ทักษะ ความรู้และความเขา้ใจ ๑ คร้ัง/ปี
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหส้ามารถปฏบิัติงานได้ดียิ่งขึ้น

4 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพสภาท้องถิ่น เพือ่ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 /
(การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล) ความเขา้ใจในเร่ืองหลักธรรมาภบิาล คุณธรรม ได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง

และจริยธรรม
เพือ่ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้
ความเขา้ใจ และใหค้วามส าคัญกบัการป้องกนั และ 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

5 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพสภาท้องถิ่น เพือ่ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 /
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม) ความเขา้ใจในเร่ืองคุณธรรม และจริยธรรม ได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง

เพือ่ปลูกและปลุกจติส านึกต้อต้านการทุจริต
เพือ่เป็นการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการ
ปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าทีใ่หเ้กดิประโยชน์สุข
แกป่ระชาชน

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม
7.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรขา้ราชการการเมอืงฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน

(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)
องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถปุระสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอื่น

6 หลักสูตรเกี่ยวกบัประธานสภาท้องถิ่น เพือ่เตรียมพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกา้วสู่ยคุ 4.0 ประธานสภา อบต.ได้รับการฝึกอบรม 1 1 1 /
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่สร้างสมาชิกสภาท้องถิ่น "นักคิด" ทีส่ามารถ ๑ คร้ัง/ปี
หลักสูตรเกี่ยวกบั รองประธานสภาท้องถิ่น สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่พฒันาศักยภาพ วสัิยทัศน์ ความรู้ความเขา้ใจของ รองประธานสภา อบต.ได้รับการ 2 2 2 /
หลักสูตรเกี่ยวกบั ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
เลขานุการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถนิ สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีห่น่วยงาน ในการปฏบิัติหน้าที่ เลขานุการสภา อบต. ได้รับการ 1 1 1 /
ราชการอื่น สถาบันฝึกอบรม มหาวทิยาลัย ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
สมาพนัธ ์สมาคมต่างๆ

สมาชิกสภา อบต. ได้รับการ 21 21 21 /
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแก้ว    อ าเภอประจันตคาม   จังหวดัปราจีนบรุี
6.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรขา้ราชการการเมอืงฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ

สว่นที ่๔ วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕61- ๒๕63)

ลักษณะการฝึกอบรม
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