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ค าน า 
 

   การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนา
ในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุตรดิตถ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียว กับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  3  ธันวาคม 2545  ด าเนินการรวมทั้ง ได้ให้ความ ส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
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ส่วนที่ 1 

 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆโดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และ
น าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายใน
องค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับ เปลี่ยน
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11  ระบุดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียง พอแก่การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ ที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศน-คติเดิมเสียใหม่ 
จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการ
สร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้  จึงก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์ การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

 
 

4. ต้องมีการ... 
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4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ

การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
1.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ  
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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ส่วนที ่2 
 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 

        2.1.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี
ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

       2.1.2  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง  
                     2.1.3  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 2.1.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      2.1.5  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่ง
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 2.1.6  เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เป้าหมายการพัฒนา 
         2.2.1  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 

        2.2.2  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

                     2.2.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงานโดยยึด
ประโยชน์  ของส่วนรวม 
                     2.2.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น 
                     2.2.5  เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 

       2.2.6  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนที ่3 
3. หลักสูตรการพัฒนา 

3.1 หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2563) 
  1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
  2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
  3. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. 
  4. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
  5. หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  7. หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
  8. หลักสูตร ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
  9. หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
  10. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
  11. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
  12. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  13. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
  14. หลักสูตรนิติกร 
  15. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
  16. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
  17. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  18. หลักสูตรเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
  20. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
  21. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
  22. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  23. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/ เจ้าพนักงานพัสดุ 
  24. หลักสูตรช่าง/ นายช่าง 
  25. หลักสูตรช่าง/ นายช่างส ารวจ 
  26. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
  27. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานพัสดุ 
  28. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานการเงินและบัญชี 
  30. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดเก็บเอกสารในส านักงาน 
  31. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ไขปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น 
  32. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผน 
  33. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบก่อสร้าง 
  34. หลักสูตรคอมพิวเตอร์การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ส าหรับ อปท. 
  35. อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 
  36. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
  37. อบรมเก่ียวกับระบบประปา 
  38. อบรมมิสเตอร์เตือนภัย 
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  39. อบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
  40. อบรมการจัดท าข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

41. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ อปท. ด้านการก าหนดมาตรฐานการ 
       ควบคุมภายใน 
 

ดังนั้น จึงให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถการฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างน้อย  1  หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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ส่วนที่ 4 

 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิธีการพัฒนาผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือ
ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
 2. การฝึกอบรมอาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดอุตรดิตถ์  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  หรือส่วนราชการอ่ืนตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  

   3.การศึกษาดูงานอาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

    4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

       5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
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หลกัสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  และการติดตามและประเมินผล 
   (1)  หลักสูตรด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
   (2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (3)  หลักสูตรความรู้ปละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   (4)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาช 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ เน้ือหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

1. การปฐมนเิทศ 1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม ่

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
อบต.และบทบาทหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบล/ พนักงาน
จ้างท่ีบรรจุใหม ่

เท่ากับพนักงาน
ส่วนต าบล/พนัก 
งานจ้างที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 
 

ปฐมนิเทศ ช่วงเวลาที่บรรจุ
แต่งตั้ง 

- พนักงานท่ีบรรจุ
ใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี  
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ก.อบต.
จังหวัด หรือ 
อบต.ที่บรรจ ุ

ทดสอบตามแบบ
ประเมินท่ี
ก าหนดและ
รายงานผล 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาช 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เน้ือหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

2. การฝึกอบรม 
 

2.1  โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรม 

เพื่อพัฒนาและเสริม 
สร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เท่ากับระดบัของ
บุคลากรที่เข้ารับ
อบรมของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวนของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 
 

ฝึกอบรม ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- บุคลากรมี
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อ
บริการประชาชน
และด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

- หน่วยงาน
ภายนอก  
- ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบที่
ก าหนดและ
รายงานผลการ
อบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 2.2 โครงการฝึกอบรม
ผู้บริหารตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ
ท างานของผู้บริหาร 

เท่ากับระดบัของ
ผู้บริหาร และ
พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่งผู้บรหิาร 

เท่ากับจ านวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ฝึกอบรม ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

-สถาบัน
พัฒนาบุคลา 
กรท้องถิ่น 
- หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบที่
ก าหนดและ
รายงานผลการ
อบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 2.3 โครงการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

เท่ากับระดบัของ
พนักงาน้าส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
ประจ าและพนัก 
งานจ้าง  ระดับ
ปฏิบัติการทีเ่ข้ารับ
อบรมของแต่ละ
ต าแหน่ง 

เท่ากับจ านวนของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 

ฝึกอบรม ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

-สถาบัน
พัฒนาบุคลา 
กรท้องถิ่น 
- หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบที่
ก าหนดและ
รายงานผลการ
อบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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8 
ความรู้

พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติ

ราช 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เน้ือหา 

เป้าหมาย 
วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม
และ

ประเมินผล 

ระดับ จ านวน 

3. การศึกษา 
หรือดูงาน 

3.1 โครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 

- เทื่อน าความรู้ที่
ได้ มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดบั
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
ลูกจ้างที่เข้า
รับการศึกษา
ดูงานของแต่
ละตน 

เท่ากับระดบั
ของผูบ้ริหาร 
พนักงาน 
ส่วนต าบล 
และพนักงาน
จ้างของ 
อบต. 

การศึกษา 
หรือดูงาน  

ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ทีไ่ด้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การท างานในองค์กรได ้

- ส านักงาน
ปลัด อบต. 
- กองการ 
ศึกษาฯ 

ทดสอบตาม
แบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลการอบรม
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4. การ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการ
สัมมนา/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

- เพื่อพัฒนา
ความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

เท่ากับระดบั
ของพนักงาน
ส่วนต าบลใน
ต าแหน่ง
ผู้บริหารที่เข้า
การประชุม
เชิงปฏิบัติ 
การของแต่ละ
คน 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝึกอบรม 

ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้และวิสยัทัศน์ในการท างานเพิ่มมากขึ้น ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลการอบรม
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.2 โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การ
บริการจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

- เพื่อพัฒนา
ความรู้ของ
พนักงานส่วน
ต าบลในการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

เท่ากับระดบั
ของผู้บริหาร  
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง
ที่เข้าศึกษาดู
งานของแต่ละ
คน 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝึกอบรม 

ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในการบรหิารจัดการภายในองค์กร ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลการอบรม
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาช 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เน้ือหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

  4.3 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในส านักงาน
ปลัด 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู
ทักษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน – 
บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง 

เท่ากับจ านวนคน/
ต าแหน่งท่ีมีคน
ครองในแต่ละป ี

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝึกอบรม 

ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบที่
ก าหนดและ
รายงานผลการ
อบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.4 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู
ทักษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน – 
บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง 

เท่ากับจ านวนคน/
ต าแหน่งท่ีมีคน
ครองในแต่ละป ี

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝึกอบรม 

ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบที่
ก าหนดและ
รายงานผลการ
อบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.5 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองช่าง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู
ทักษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน – 
บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง 

เท่ากับจ านวนคน/
ต าแหน่งท่ีมีคน
ครองในแต่ละป ี

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝึกอบรม 

ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบที่
ก าหนดและ
รายงานผลการ
อบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาช 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เน้ือหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

  4.6 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกอง
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู
ทักษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 
ปฏิบัติการ-

อ านวยการท้องถิ่น
กลาง  และ

พนักงานจ้างทุก
ประเภท 

เท่ากับจ านวนคน/
ต าแหน่งท่ีมีคน
ครองในแต่ละป ี

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝึกอบรม 

ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลการ
อบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.7 โครงการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- ซักซ้อมการปฏิบตัิ 
งานในรอบเดือนท่ี
ผ่านมา  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ถูกต้อง 

เท่ากับระดบัของ
คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
ในต าแหน่งท่ีเข้า
การประชุม
ประจ าเดือนของ
แต่ละคน 

เท่ากับจ านวนของ
บุคลากรที่เข้าการ
ประชุมประจ า 
เดือน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา  

ภายใน             
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

 5.2 โครงการอื่น ๆ ที่
สามารถก าหนดภายหลัง
ตามความจ าเป็นและ
สถานการณ ์

- - - - ปีงบประมาณ
2561-2563 

- - ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บงัคับบัญชา 
 

 
 
  (ลงชื่อ)                (ลงชื่อ) 
         (นายอภิเดช   อินต๊ะวิชัย)              (นายพงษ์เทพ   ชัยอ่อน)   
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
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ส่วนที่ 5 
 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  จะตั้งงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของทุกปี  ตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) 
1. แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.หาดสองแคว   

       1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                                  
       2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                               
       3. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. 
       4. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
       5. หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
       6. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
       7. การอบรมสัมมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน อบต. 
 งบประมาณในการฝึกอบรมตั้งไว้ในส านักงานปลัด อบต.หาดสองแคว  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม)  ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมฯแจ้งมาและขึ้นอยู่
กับว่าแต่ละต าแหน่งจะสมัครไปปีงบประมาณไหน  
 2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 
  1. หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
  2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
  3. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  4. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
  5. หลักสูตรนิติกร                                                              ค่าใช้จ่ายอยู่ในส่วนส านักงาน 
  6. หลักสูตรเจ้าพนักงาน/ นักพัฒนาชุมชน              ปลัด อบต.หาดสองแคว 
  7. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
  8. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
  9. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
  10. หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    
  12. หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)   
  1๓. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
  14. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ                            ค่าใช้จ่ายอยู่ในกองคลัง 
  15. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      

 
 
 

16. หลักสูตร... 
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  1๗. หลักสูตรผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)            
  18. หลักสูตรช่าง/ นายช่างโยธา     ค่าใช้จ่ายกองช่าง 
  19. หลักสูตรช่าง/ นายช่างส ารวจ 
  20. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
  2๑. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา                                               ค่าใช้จ่ายกองการศึกษาฯ 
  22. หลักสูตรเกี่ยวกับงานของครูผู้ดูแลเด็ก 
 

  งบประมาณในการฝึกอบรมตั้งไว้ใน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม)  ส านักงานปลัด อบต. ,กองคลัง ,กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ของ อบต. หาดสองแคว  ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมฯ หรือหน่วยงานที่อบรมแจ้งมา และ
ขึ้นอยู่กับการสมัครแต่ละต าแหน่ง แต่ละปีงบประมาณด้วย  

 
3. แนวทางการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

  1.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานพัสดุ 
  2.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานการเงินและบัญชี 
  3.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดเก็บเอกสารในส านักงาน 
  4.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ไขปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น 
  5.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผน 
  6.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบก่อสร้าง 
  7. หลักสูตรคอมพิวเตอร์การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ส าหรับ อปท. 
  8.  อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 
  9. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
  10.  อบรมเกี่ยวกับระบบประปา 
  11.  อบรมมิสเตอร์เตือนภัย 
  12.  อบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
  13. อบรมการจัดท าข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ อปท. ด้านการก าหนดมาตรฐานการ 
       ควบคุมภายใน 
17. หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติในองค์กร 
 
 
 
 

4. แนวทางการ... 
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 4. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการบริหาร  เป้าหมายส าหรับผู้บริหาร  

2. หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ  เป้าหมายส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชน 

3. หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย  เป้าหมายส าหรับผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล 
4. หลักสูตรการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   ส าหรับต าแหน่งบุคลากร  จ านวน  1  คน 
5. หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง   ส าหรับต าแหน่งช่าง/นายช่าง  จ านวน 1-2  คน 
6. หลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ  เป็นต้น 

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  เป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การ   
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  จ านวน  ๕0  คน  ระยะเวลาด าเนินการตามปีงบประมาณ  2560-2563 
 

 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรอบรม /ประชุมสัมมนา ตั้งไว้ใน หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม)  ส านักงานปลัด อบต. ,กองคลัง ,
กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบต. หาดสองแคว  ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมฯ 
หรือหน่วยงานที่อบรมแจ้งมา และขึ้นอยู่กับการสมัครแต่ละต าแหน่ง แต่ละปีงบประมาณด้วย (ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ... 
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งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาแบบประมาณการตามข้อบัญญัติแต่ละปี 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร 
งบประมาณปี ที่มาของ

งบประมาณ 2561 2562 2563 
1 หลักสตูรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหลัก 

สูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
24,000 24,000 24,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
2 หลักสตูรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ

หลัก สูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
48,000 48,000 48,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
3 หลักสตูรประธาน/รองประธานสภา อบต. หรือหลัก 

สูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
24,000 24,000 24,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
4 หลักสตูรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หรือหลัก สตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 
15,400 15,400 15,400 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
5 หลักสตูรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

หรือหลัก สตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 
15,400 15,400 15,400 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
6 หลักสตูรสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  หรือ

หลัก สูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
35,000 35,000 35,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
7 หลักสตูรนักบริหารงาน อบต.  หรอืหลัก สูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
35,000 15,000 15,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
8 หลักสตูรตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 32,300 ๑๐,๐๐๐ 10,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
9 หลักสตูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือหลักสูตร

อื่นที่เกี่ยวข้อง 
32,300 10,000 10,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
10 หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคล  หรอืหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
32,300 10,000 32,300 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
11 หลักสตูรนิติกร หรือหลักสตูรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 10,000 10,000 32,300 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
12 หลักสตูรเจ้าพนักงาน/ นักพัฒนาชุมชน  หรือหลัก 

สตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 
32,300 10,000 10,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
13 หลักสตูร เจ้าพนักงานธุรการ หรือหลักสตูรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
14 หลักสตูรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
15 หลักสตูรเจ้าพนักงานป้องกันฯ  หรือหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
20,000 23,500 10,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
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ที ่ โครงการ/หลักสูตร 
งบประมาณปี ที่มาของ

งบประมาณ 2561 2562 2563 
16 หลักสตูรนักวิชาการเกษตร  หรือหลักสตูรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
17 หลักสตูรนักบริหารงานการคลัง หรือหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
10,000 35,000 20,000 กองคลัง อบต. หรือ

หน่วยงานอ่ืน   
18 หลักสตูรนักวิชาการเงินและบญัชี  หรือหลักสตูรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
๑๐,๐๐๐ 10,000 12,000 กองคลัง อบต. หรือ

หน่วยงานอ่ืน   
19 หลักสตูรเจ้าพนักงานพัสด ุ  หลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 10,000 10,000 10,000 กองคลัง อบต. หรือ

หน่วยงานอ่ืน  
20 หลักสตูรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
10,000 10,000 10,000 กองคลัง อบต. หรือ

หน่วยงานอ่ืน  
21 หลักสตูรนักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง) หลักสูตรอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 
10,000 8,000 8,000 กองช่าง อบต. หรือ

หน่วยงานอ่ืน   
22 หลักสตูรช่าง/ นายช่าง  หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 20,000 15,000 10,000 กองช่าง อบต. หรือ

หน่วยงานอ่ืน   
23 หลักสตูรนักบริหารการศึกษา (ผอ.กองการศึกษาฯ) 

หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
32,300 ๑๐,๐๐๐ 10,000 กองการศึกษาอบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
24 หลักสตูรนักวิชาการศึกษา  หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 10,000 10,000 32,300 กองการศึกษาอบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
25 หลักสตูรคอมพิวเตอร์ดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด อบต. 

หรือหน่วยงานอ่ืน   
26 หลักสตูรคอมพิวเตอร์ดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
10,000 10,000 10,000 กองคลัง อบต. หรือ

หน่วยงานอ่ืน   
27 หลักสตูรคอมพิวเตอร์ดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
10,000 10,000 10,000 กองช่าง อบต. หรือ

หน่วยงานอ่ืน   
28 หลักสตูรคอมพิวเตอร์ดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
10,000 10,000 10,000  กองการศึกษา หรือ

หน่วยงานอ่ืน 
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ส่วนที ่6 

 
การติดตามประเมินผล 

1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสอง

แคว 
ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    กรรมการ 
6. หัวหน้าส านักปลัด  อบต.      กรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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