
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

  

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

อ าเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ 
 



 

ค าน า 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง
ได้จัดขึ้นโดยค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล          
รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลที่ดี  
โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่ง   ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ      
ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ   ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลหนองบัวดงต่อไป 

 

 

 

 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
                                                                                               กันยายน  2563 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  มีดังนี้ 
  1.  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ 
  2. เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  3. เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   มีความรู้และเกิด
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  4. เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีความรู้และเกิด
ทักษะในด้านการบริหาร 
  5. เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เห็นสมควรให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยให้มีขอบเขต  เนื้อหา
ครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและงบประมาณ
ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่ด ารงอยู่ตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  2. ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร  ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  2.2 หลักสูตรความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  2.3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  2.4 หลักสูตรด้านการบริหาร 
  2.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงเป็นหน่วย
ด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ  หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ได้  ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  ดังนี้ 
  3.1 การปฐมนิเทศ 
  3.2 การฝึกอบรม 
  3.3 การศึกษาหรือดูงาน 
  3.4 กาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมานา 
  3.5 การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
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  4. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัด
คุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเตรียมการวางแผน 

  1. แต่งตั้งคณะท างาเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2566 
  2. พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3. ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 การด าเนินการพัฒนา 
  1. การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่         
การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนาและเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเป็นต้น 
  2. วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้อย่างพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง  หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยงานราชการอื่นหรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงานการพัฒนาบุคคลตามแผนพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  มีดังนี้ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 
1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 

1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 

2. การด าเนินการ / วิธีการด าเนินการ 
       การด าเนินการโดยอาจด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน
ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม  เช่น 
- การปฐมนิเทศ     - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
- การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ   - การฝึกอบรม 
- การดูงาน     - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา 
       ฯลฯ 
 

 

 

 3. การติดตามและประเมนิผล 

จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมิน  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงแผน 
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แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือการ             
จัดหลักสูตรให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและ       
พนักงานจ้างเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  “วิสยัทัศน์” 
  “มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ให้มีสมรรถนะ คุณธรรม  จริยธรรม  
ความก้าวหน้า  และมีความสุข” 
  พันธกิจ 
  1.  สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
  2. ส่งเสริมการทานบูรณาการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย  โดยเน้นมี
สัมพันธภาพที่ด ี
  3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร  อบต.หนองบัวดงทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 
  4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ  
  5. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าทักษะและทศคติใน
กระบวนการท างาน  ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง  และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
3. การพัฒนาระบบสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการท่ีส าคัญตลอดจนพัฒนา

ผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่ 
4. การเสริมสร้างระบบคุณธรรม  จริยธรรม 
5. การเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างานและความสุขของบุคลากร 
6. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

(Knowledge Worker)   สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
7. ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมีมาตรฐานสมารถรอรับภารกิจ

การพัฒนาบุคลากรของอบต.หนองบัวดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ  ทันสมัย   เหมาะสม  และเพียงพอ 
9.  กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัดอบต.หนองบัวดง  มีความต่อเนื่องสามารถสร้างองค์

ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอบต.หนองบัวดงได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก (SWOT) เพ่ือให้สอดคล้องและ

เชื่อมโยกับวินัยทัศน์  พันธกิจขององค์กร  ดังนี้ 
จุดแข็ง  (Strengths : S) 

1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ)  ซึ่งเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
2. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้แก่หลักสูตรภายนอก  
3. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร 
4. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 
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จุดแข็ง  (Strengths : S) 
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
6. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้สูงอาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร  โดยการสอนงานและ

ระบบพ่ีเลี้ยง 
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
8. มีเอกสารเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ  เช่น เอกสาร แผ่นพับ หนังสือ  

คู่มือซีดี  เว็บไซต์ฯ 
9. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก  อย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง 
10. มีช่องทางการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ   
11. มีการถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูงกว่าโดยการท างานเป็นทีมและ

การท างานในรูปแบบคณะกรรมการ 
12. มีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
13. มีการด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากร 
14. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนในทุก

ระดับ 
15. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
16. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นอย่างดี 

  จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 
2. ไม่มีการน าผลจากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช้ในการจัดท า

หลักสูตรในการพัฒนาอย่างจริงจัง 
3. ขาดการมองเชิงระบบ  ความเข้าใจ และทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5. ขาดการเตรียมพร้อมบุคลากร  เพ่ือรองรับลักษณะงานที่จะต้องไปปฏิบัติ  เช่น ข้าราชการ

บรรจุใหม่ หรือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
6. บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
7. การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
8. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โอกาส (Opportunities : O) 
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส่งผลให้ข้าราชการต้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง ท าให้

เกิดการพัฒนาตนเองได้ตามที่ต้องการและต่อเนื่อง 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย  ซึ่งครอบคลุมทุกสายงาน 
5. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
6. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 
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อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats : T) 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไม่ครอบคลุม  ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

และไม่ยังไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมีสัดส่วน

ลดลง 
4. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม   

หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  กลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุก
ระดับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นคนดี  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้
คู่ความดี  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกระดับ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้
ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ใน
อนาคต   

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ    
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยอมรับใน
ผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน   
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  แสดงจ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง      
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  ที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566)  ดังนี้ 
  บริหารงานท้องถิ่น 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 
ปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น กลาง 55-3-00-1101-001 มีคนครอง 
รองปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ต้น 55-3-00-1102-001 มีคนครอง 

 
  1. ส านักปลัด  
  พนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 
หัวหน้าส านักปลัด อ านวยการท้องถิ่น ต้น 55-3-01-2101-001 มีคนครอง 
นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปก. 55-3-01-3101-001 มีคนครอง 
นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชก. 55-3-01-3102-001 มีคนครอง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชาการ ปก. 55-3-01-3103-001 มีคนครอง 
เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชง. 55-3-04-4101-001 มีคนครอง 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทั่วไป ปง. 55-3-01-4805-001 มีคนครอง 

 
  พนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง ประเภท หมายเหตุ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
คนงานทั่วไป พนักงานทั่วไป มีคนครอง 
ภารโรง พนักงานทั่วไป มีคนครอง 

 
2. กองคลัง  

  พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 

ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น ต้น 55-3-04-2102-001 มีคนครอง 
นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชก. 55-3-04-3201-001 มีคนครอง 
นักวิชาการคลัง วิชาการ ชก. 55-3-04-3202-001 มีคนครอง 
นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปก. 55-3-04-3203-001 มีคนครอง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ปก. 55-3-04-3204-001 มีคนครอง 
เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง. 55-3-04-4204-001 มีคนครอง 
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  พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ประเภท หมายเหตุ 

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
คนงานทั่วไป พนักงานทั่วไป มีคนครอง 

 
3. กองช่าง  

  พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 

ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น 55-3-05-2103-001 มีคนครอง 
นายช่างโยธา ทั่วไป ชง. 55-3-05-4701-001 มีคนครอง 

 
 

  พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ประเภท หมายเหตุ 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
พนักงานจดมาตรน้ า พนักงานจ้างทั่วไป มีคนครอง 
พนักงานประจ าสถานีสูบน้ า พนักงานถ่ายโอนภารกิจ มีคนครอง 
พนักงานประจ าสถานีสูบน้ า พนักงานถ่ายโอนภารกิจ มีคนครอง 
พนักงานประจ าสถานีสูบน้ า พนักงานถ่ายโอนภารกิจ มีคนครอง 

 
 

4. กองการศึกษา  ศานาสและวัฒนธรรม  
  พนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อ านวยการท้องถิ่น ต้น 55-3-08-2017-001 มีคนครอง 
นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชก. 55-3-05-4701-001 มีคนครอง 
นักวิชาการวัฒนธรรม วิชาการ ปก. 55-3-08-3805-001 มีคนครอง 

 
  พนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง ประเภท หมายเหตุ 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ พนักงานตามภารกิจ มีคนครอง 
ภารโรง พนักงานทั่วไป มีคนครอง 
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4. กองการศึกษา  ศานาสและวัฒนธรรม  
  สายการสอน 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 
คร ู พนักงานครู อบต. ครู(ค.ศ.2) 55-3-6600-803 มีคนครอง 
คร ู พนักงานครู อบต. ครู(ค.ศ.2) 55-3-6600-804 มีคนครอง 
คร ู พนักงานครู อบต. ครู(ค.ศ.2) 55-3-6600-805 มีคนครอง 

 
  พนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง ประเภท หมายเหตุ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) มีคนครอง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) มีคนครอง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) มีคนครอง 

 
5. กองสวัสดิการสังคม  

  พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อ านวยการท้องถิ่น ต้น 55-3-11-2105-001 มีคนครอง 
นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปก. 55-3-11-3801-011 มีคนครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 – 
 
  6. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  10  มกราคม  2546  ก าหนดให้ต้องพัฒนา
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้ 
  1.  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน
โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  2.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 
  3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี
ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการ
ท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
  4.หลักสูตรด้านการบริหาร  ได่แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับบริหารงานและประชาชน  เช่น  ในเรื่อง
การวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 
  5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความมีสุข 
  ดังนั้น  จึงให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล    และพนักงาน
จ้างได้รับการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถ   การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1
หลักสูตรหรือหลายหลักสูตร  ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  7.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
   7.1 วิธีพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
   วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  เป็นผู้ด าเนินการอบรม  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามจ าเป็นและเหมาะสมดังนี้ 
   1. การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  เฉพาะ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
   2. การฝึกอบรม  อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง  หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น        
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนราชการอ่ืน  ตามจ าเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  แก่ผู้ บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
   3.  การศึกษาดูงาน  อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและการศึกษาดูงานที่อยู่ในความ
สนใจและเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   4.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา  อาจด าเนินการโดยคระกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดศรีสะเกษหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   5. การสอนงาน  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต่บังคับบัญชาก่อน
มอบหมายงาน 
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   6. การให้ค าปรึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
   7. การประชุม  จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง  
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  ตามตารางแนบท้าย 
  8.  งบประมาณในการด าเนนิการพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  งบประมาณตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ า 
  9. การติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผล 
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา โดยคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนต าบล ลงวันที่  
10 มกราคม 2546 โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา 

1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน 
ท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน  
ต าบลหนองบัวดง 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ  
ความต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี  
โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 
(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(3) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) หลักสูตร ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 2564 2565 2566 

1.  การฝึกอบรมพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ 

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับอบต. 
และบทบาทหน้าทีท่ี่ 
ได้รับมอบหมาย 

เท่ากับบุคลากรที ่
ได้รับการบรรจุใหม่ 

ปฐมนิเทศ  รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  -  -  พนักงานที่บรรจุ
ใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและ 
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รบั 
มอบหมาย 

ก.อบต. 
จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 
(2) หลักสูตร ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 2564 2565 2566 

1.  หลักสูตรนักบริหารงาน 
อบต. 

-เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน ์
และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
งานในต าแหน่งและหนา้ที่ 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่ม 
มากข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ 

2.  หลักสูตรหัวหน้า 
ส านักงานปลัด 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอบต. 
และบ ท บ าท ห น้ าที่ ที่ 
ได้ รับมอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

3.  หลักสูตร นิติกร  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  /  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม 
มากข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ 

4.  หลักสูตร นักทรัพยากร 
บุคคล 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม 
มากข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ 

5.  หลักสูตร นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 
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ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 2564 2565 2566 

6. หลักสูตร เจ้าพนักงาน 
ธุรการ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

7. หลักสูตร นักพัฒนา 
ชุมชน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม 
มากข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ 

8. หลักสูตร ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม 
มากข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ 

9. หลักสูตร นักวิชาการ 
เงินและบญัช ี

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

10 
. 

หลักสูตร นักวิชาการ 
พัสด ุ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

11. หลักสูตร นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  /  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 
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ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 2564 2565 2566 

12. หลักสูตร เจ้าพนักงานพัสด ุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

13. หลักสูตร นักบริหารงานชา่ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

14. หลักสูตร นายช่างโยธา  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  /  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

15. หลักสูตร ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

16.  หลักสูตร นักวิชาการ 
ศึกษา 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

17.  หลักสูตร นักบริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหน้าที่และต าแหนง่ที ่
ปฏิบัติและงานได้รบั 
มอบหมาย 

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

-  -  -  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 
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(3) หลักสูตร พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 2564 2565 2566 

1.  หลักสูตร การพัฒนา 
บุคลิกภาพและศิลปะ 
การบริหาร 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติในหนา้ที ่

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ - - บุคลากรมีความรู้
และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่ม 
มากข้ึน 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรม 

2.  หลักสูตร การด าเนินการ 
ทางวนิัย 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติในหนา้ที ่

จ านวน 2 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ / / บุคลากรมีความรู้
และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่ม 
มากข้ึน 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรม 

3.  หลักสูตร หลักสูตรการ 
จัดท าแผนอัตราก าลงั 3 
ป ี

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติในหนา้ที ่

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

- - / บุคลากรมีความรู้
และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่ม 
มากข้ึน 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรม 

4.  โครงการประชุม 
ประจ าเดือนบุคลากรใน 
หน่วยงาน 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติในหนา้ที ่

ผู้บริหาร/ 
พนักงานส่วน 
ต าบล/พนักงาน 
จ้าง 

ประชุม  รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ / / มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ได้อยา่งม ี
ประสิทธิภาพ 

อบต. 

5.  
หลักสูตร การออกแบบ 
ก่อสร้าง 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติในหนา้ที ่

จ านวน 2 ราย  

ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ - - 

บุคลากรมีความรู้
ความ 
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรม 
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ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 2564 2565 2566 

6. 

การจัดท าแผนที่ภาษ ี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติในหนา้ที ่

จ านวน 3 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ / / บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรม 

7. 

การเพิ่มและพัฒนา 
ศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติในหนา้ที ่

จ านวน 5 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การสัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ / / บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรม 

8. 

หลักสูตรคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ใน 
ด้านวนิัยพนักงานส่วน 
ต าบล 

จ านวน 3 ราย  การฝึกอบรม/ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ / / พนักงานส่วนต าบล
มีความรู้ในวินัยท า
ให้การบริหารงาน
บุคคลมี
ประสิทธิภาพ 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรม 

9. 

หลักสูตร พัฒนาบุคลากร
ด้านคอมพิวเตอร ์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ใน 
ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล 

จ านวน 3 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ / / พนักงานส่วนต าบล
มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ 
เพิ่มข้ึน 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรม 

10. 

อบรมสมาพันธป์ลัด  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการของ 

จ านวน 3 ราย  ฝึกอบรม  รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/ / / พนักงานส่วนต าบล
ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ในการ 
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม 
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ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 2564 2565 2566 

11.  การจัดซื้อจัดจ้างทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในวิธีการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีการประมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่
พนักงานส่วนต าบล 

จ านวน 3 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  /  /  พนักงานส่วนต าบล
มีความเข้าใจใน
การจัดหาพัสด ุ
ด้วยวิธีการประมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มข้ึน 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรมฯ 

12.  กฎหมายระเบียบพัสด ุ
ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าในในด้าน
กฎหมายระเบียบ พัสดุ
ของอบต. 

จ านวน 3 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  /  /  พนักงานส่วนต าบล
มีความเข้าใจใน
การจัดหาพัสด ุ
ด้วยวิธีการประมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มข้ึน 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรมฯ 

13.  การจัดท าบญัชีของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการจัดท า
บัญช ี

จ านวน 1 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  /  /  พนักงานส่วนต าบล
มีความเข้าใจใน
การจัดหาพัสด ุ
ด้วยวิธีการประมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มข้ึน 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบนั 
ฝึกอบรมฯ 

14.  

หลักสูตร การพัฒนา 
ศักยภาพในการปฏิบัต ิ
ราชการของพนักงาน 
ส่วนต าบลและลูกจา้ง 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง 

พนักงานส่วน 
ต าบล/ 
พนักงานจ้างที ่
เก่ียวข้อง 

ประชุม/
อบรม/ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  /  /  

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้งมี 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

-อบต. 
-หน่วยงานที ่
เก่ียวข้อง 
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ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 2564 2565 2566 

15.  โครงการอ่ืนๆ ที่สามารถ 
ก าหนดภายหลังตาม 
ความจ าเปน็และ 
สถานการณ ์

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติในหนา้ที ่

บุคลากรที่เข้า 
รับการอบรม/ 
สัมมนา 

ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  /  /  บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบัน 
ฝึกอบรม 
-หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

16.  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎกระทรวงเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2560 ประกอบ 
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560  
ในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในวิธีการจัดหา 
พัสดุด้วยตามระเบียบใหม ่
ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน 6 ราย  ฝึกอบรม/
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
การ 
สัมมนา 

รายจ่ายตาม 
หลักสูตร 

/  -  -  พนักงานส่วนต าบล
มีความเข้าใจใน
การจัดหาพัสด ุ
ด้วยวิธีการประมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มข้ึน 

-กรมส่งเสริมฯ 
-สถาบัน 
ฝึกอบรม 
-หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

 


