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ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระ  
หน้าที่ของผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 
  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดย
อาศัยความรู้  และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ  2564-2566  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ได้ทราบ  และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
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  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2554 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  พ.ศ.2554 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี 
ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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  1. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ       
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 
 
 
 
 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้างทุกคน  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
  คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ์ เห็นสมควรให้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 

3. เป้าหมาย 

4.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
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  2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นหน่วยด าเนินการเอง 
หรือด าเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ 
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
   (1) การปฐมนิเทศ 
   (2) การฝึกอบรม 
   (3) การศึกษาหรือดูงาน 
   (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
   (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

4) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 5.1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  2)  พิจารณาเหตุผลและความจ า เป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิ เคราะห์ดู ว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 5.2  การด าเนินการพัฒนา 
  1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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  2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

 
 

1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
        การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่  
เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

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

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 
 
        จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน 

3. การติดตามและประเมินผล 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2. การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถส์่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 

4. ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

5. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 

 
  การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้
พิจารณาและให้ความส าคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, 
พนักงานส่วนต าบลทั้ง 1 ส านัก 5 กอง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ือให้
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
  1. ส านักปลัด อบต. ประกอบด้วย 
   - นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 
   - นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.) 
   - นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด อบต.) 
   - นักจัดการงานทั่วไป 

- นักทรัพยากรบุคคล 
- นิติกร 

   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักวิชาการเกษตร 

   - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6.  การติดตามและประเมินผล 

7.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
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  2. กองคลัง ประกอบด้วย 
   - นักบริหารงานการคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
   - นักวิชาการเงินและบัญชี 
   - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
   - เจ้าพนักงานพัสดุ 
  3. กองช่าง ประกอบด้วย 
   - นักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
   - นายช่างโยธา 
   - เจ้าพนักงานธุรการ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

- นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 
   - นักวิชาการศึกษา 
   - เจ้าพนักงานธุรการ 
   - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - คร ู
  6. กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย 

- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 
   - นักพัฒนาชุมชน 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  8. พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย 
   - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
   - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
   - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   - พนักงานขับรถยนต์ 

- คนงานทั่วไป 
- คนงานเครื่องสูบน้ า 
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   - ผู้ดูแลเด็ก  
   

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



 
 

8.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

2565 
พ.ศ.

2566 
1 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม ่ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
อบต.และบทบาทหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

- พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทีบ่รรจุ
แต่งตั้งใหม ่

- - - - พนักงานท่ีบรรจุใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิงานไดด้ีตามที่
ได้รับมอบหมาย 

- ก.อบต.จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาดา้นคุณธรรมและ            
จริยธรรม 

-  เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- บุคลากรในสังกัด 
อบต.หนองโบสถ์ทุกคน 

5,000 5,000 5,000 - บุคลากรมีคณุธรรมและ จรยิธรรม
ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนและด าเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส านักปลัด อบต. 

3 โครงการฝึกอบรมผู้บรหิาร ตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหาร 

- พนักงานส่วนต าบลใน
สายงานผู้บริหารทุกคน 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการบริหารงานใน
องค์กรได้อย่างด ี

- สถาบนัพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก 

4 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิการตาม
แผนการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

-  เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- พนักงานส่วนต าบลใน
สายงานระดับปฏบิัติการ
ทุกคน 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการท างานในองค์กรได้
อย่างดี 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก 



 

 

 
8.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 (ต่อ) 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

2565 
พ.ศ.

2566 
5 โครงการสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตัิการ - เพื่อพัฒนาความรู้และ

วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของพนักงานส่วนต าบล 

- พนักงานส่วนต าบลทุก
คน 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

เป็นไป
ตาม

รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

 

- บุคลากรมีความรู้และวสิัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

6 โครงการประชุมประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- ซักซ้อมการปฏิบตัิงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ถูกต้อง 
 

- บุคลากรในสังกัด 
อบต.หนองโบสถท์ุกคน 

- - - - มีความรู้และปฏิบตัิงานในหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั อบต. 

7 โครงการอื่นๆ ท่ีสามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ ์

- - เป็นไป
ตาม

โครงการ 

เป็นไป
ตาม

โครงการ 

เป็นไป
ตาม

โครงการ 

- 
 
 
 

- 

 

7 


