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ค ำน ำ 
 
  การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนดนั้น  ได้ค านึงถึงภารกิจ   อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  โดยได้
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ต่อไป 
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

บทที่ 1 
บทน า 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วน
ต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วน
ต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้   หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
ประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้
กระท าได้  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามี
ความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.)  ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  หรือ
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  หรือ
องค์การบริหาร ส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล   เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนด  โดยให้
ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา  1  ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  นั้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด    อ าเภอโนนสูง   จังหวัด
นครราชสีมา     จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2558  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดใน
การปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร   มีดังนี้ 
 

1)   เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

 2)  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

3)   เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง 

4)   เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้และเกิดทักษะในด้าน
การบริหาร 

5)  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีคุณธรรมและ จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
ท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โตนด   

เห็นสมควรให้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต  เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
1)  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล  ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน  ที่ด ารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง  3  ปี   

2)  ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   ต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย   ปีละ   1   ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร  
ดังนี้ 
   (1)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (3)  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   (4)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
   (5)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

3)  วิธีการพัฒนาบุคลากร    ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือ
ด าเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม    ดังนี้ 

.../3.การปฐมนิเทศ 
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(1)    การปฐมนิเทศ 
(2)    การฝึกอบรม 
(3)    การศึกษาหรือดูงาน 
(4)    การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5)    การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

 4)  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัด
คุ้มค่า  เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน          
 4.1 การเตรียมการและการวางแผน 
  1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 4.2 การด าเนินการพัฒนา 
  1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดู
งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
  2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการ
อ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร   มีดังนี้ 
 
 

...4.แผนภาพ 
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แผนพัฒนาบุคลากร   อบต.โตนด 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556       

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../5.การติดตาม 
 

 
 

        เริ่มตน้ 

 

 

 

         1.1  แต่งต ัง้คณะท างาน 

                 1.2  พจิารณาเหตผุลและความจ าเป็น 

                  1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 

 

1. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 

 

 

 

                   การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรอืร่วมกบัหน่วยราชการอืน่ 

หรอืว่าจา้งเอกชนด าเนินการและเลอืกรูปแบบวธิกีารทีเ่หมาะสมเช่น 

- การปฐมนิเทศ                             - การสอนงาน การใหค้ าปรกึษา 

- การสบัเปลีย่นหนา้ทีร่บัผดิชอบ           - การฝึกอบรม 

- การดูงาน                                  - การประชมุเชงิปฏบิตักิาร/สมัมนา 

- ฯลฯ 

 

 
 

2. กำรด ำเนินกำร/วธิีด ำเนินกำร 

 

 

 

                      จดัใหม้รีะบบตรวจสอบตดิตามและประเมนิผล เพือ่ใหท้ราบถงึ

ความส าเร็จ ความรูค้วามสามารถ และผลการปฏบิตังิาน 

 

    3. กำรตดิตำมและประเมินผล 

        สิ้นสุด 
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แผนพัฒนาบุคลากร   อบต.โตนด 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
5.  การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร    คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด    ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  24 ตุลาคม 
2545  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา   ดังนี้ 
 

  1)  ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

2)  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.../6.บทที่ 2 
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แผนพัฒนาบุคลากร   อบต.โตนด 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

บทที่ 2 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   ได้พิจารณาและ 
ให้ความส าคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง  คณะผู้บริหาร , สภาองค์การบริหารส่วนต าบล, พนักงานส่วนต าบลทั้ง  4  
ส่วนและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงาน , หน้าที่ความรับผิดชอบ , ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง , การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม    ดังนี้ 

  คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วย    

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วย    

1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ส านักงานปลัด  
   ประกอบด้วย   

1. นักบริหารงาน อบต. (ปลดั อบต.)(รอง ปลัด) 
2. นักบริหารงาน ทั่วไป 
3.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
4.  บุคลากร 
5.  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6.  นักพัฒนาชุมชน 
7.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
8.  นิติกร 
9.  นักวิชาการเกษตร 
10. เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. เจ้าพนักงานธุรการ 

-  7  - 
แผนพัฒนาบุคลากร   อบต.โตนด 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    



   กองคลัง 
ประกอบด้วย 

1.  นักบริหารงานการคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
   2.  นักวิชาการเงินและบัญชี 
   3.  นักวิชาการคลัง 

   4.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
   5.  นักวิชาการพัสดุ 

  กองช่าง 
ประกอบด้วย 

1.  นักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
2.  นายช่างโยธา 
 

  ส่วนการศกึษา 
1. นักบริหารงานการศึกษา 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก 

   พนักงานจ้าง 
   1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 
   2.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
   3.  ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา 
   4.  ผู้ดูแลเด็กเล็ก      
   5.   คนงานทั่วไป 
   6.  ภารโรง 
   7.  ยาม 
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แผนพฒันาบคุลากร   อบต.โตนด 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

 

  หลักสูตรการพัฒนา   วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา   งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และ การติดตามและ
ประเมินผล 

(1)   หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
(2)   หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3)   หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ความรู้
พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์/ 
เนื้อหา 

เป้าหมาย 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

1.  การ
ปฐมนิเทศ 

1.1 
โครงการ
ปฐมนิเทศ
พนักงาน
ใหม ่

-เพื่อเสริมสรา้ง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ อบต. และ
บทบาทหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับของพนักงาน
ส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

เท่ากับพนักงานส่วน
ต าบล/
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

ปฐมนิเทศ - ช่วงเวลาที่บรรจุ
แต่งตั้ง ระหว่าง
ต.ค. 57– ก.ย. 
58 

-พนักงานท่ีบรรจุ
ใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

-ก.อบต.
จังหวัด 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์/ 
เนื้อหา 

เป้าหมาย 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เท่ากับระดบัของ
บุคลากรที่เข้ารับอบรม
ของแต่ละคน 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ฝึกอบรม 50,000 ภายใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

- บุคลากรมีคณุธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกตสิุข 

- หน่วยงาน
ภายนอก 

- ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
บังคับบัญชา 

2.2 โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร 
ตามแผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิน่ 

-เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ
ท างานของผู้บริหาร 

เท่ากับระดบัของคณะ
ผู้บริหาร/พนักงานส่วน
ต าบลต าแหน่งผู้บริหาร 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ       
แต่ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

- มีความรู้และวิสยัทัศน์
ในการท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น   

-หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
บังคับบัญชา 

2.3 โครงการ
ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตาม
แผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

-เพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างระดับ
ปฏิบัติการทีเ่ข้ารับ
อบรมของแต่ละคน 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ       
แต่ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

- มีความรู้และวิสยัทัศน์
ในการท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น   

- หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ / 
เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมา
ณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม
และ

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

3. การศึกษา หรือดู
งาน 

3.1 โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

-เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดบัของคณะ
ผู้บริหาร/ส.อบต. อบต./
พนักงานส่วนต าบล/
ลกูจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างที่เข้าศึกษา
ดูงานของแต่ละคน 

60  คน ก า ร ศึ ก ษ า 
หรือดูงาน 

300,000 ภายใน
งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ใน
การท างานใน
องค์กรได้อย่างด ี

ส า นั ก ง า น
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อบังคับ
บัญชา 

4 .  การประ ชุม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ หรือ การ
สัมมนา 

4.1 โครงการสัมมนา
ผู้บริหาร/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

-เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ใน
การท างานของ
ผู้บริหาร 

เท่ากับระดบัของคณะ
ผู้บริหาร/พนักงานส่วน
ต าบลในต าแหน่ง
ผู้บริหารที่เข้าการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ของแต่ละคน 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

-มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อบังคับ
บัญชา 

4.2 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภาฯ 

-เพื่อพัฒนาความรู้
ของสมาชิกสภา 

- 24  คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  

-มี ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม
มากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อบังคับ
บัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 
แผนงาน / โครงการ 

วัตถุประสงค์ / 
เนื้อหา 

เป้าหมาย 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม
และ

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 4.3 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในส านักงาน
ปลัด 

-เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น 
ค ว าม รู้   ทั กษ ะ 
ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

1-8 11  คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
บังคับบัญชา 

4.4 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง 

-เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น 
ค ว าม รู้   ทั กษ ะ 
ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

1-7 6  คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
บังคับบัญชา 

4.5 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองช่าง 

-เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น 
ค ว าม รู้   ทั กษ ะ 
ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

1-7 3  คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หนา้ที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ 

แผนงาน / โครงการ 
วัตถุประสงค์ / 

เนื้อหา 

เป้าหมาย 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 4.6 โครงการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

-ซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานในรอบ
เดือนที่ผ่านมา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ถูกต้อง 

เท่ากับระดบัของคณะ
ผู้บริหาร/พนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่ง
ผู้บริหารที่เข้าการ
ประชุมประจ าเดือน
ของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้าการประชุม
ประจ าเดือน 

  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ 
การสัมมนา 

- ตั้งแต่เดือน 

ต.ค.57 - ก.ย. 
2558 

 

-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

5. การสอนงานการ
ให้ค าปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น 

5.1 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 

-เพื่อยกระดับ
ความรู้ของ
บุคลากรใหสู้งขึ้น 

- -ตามจ านวน
บุคลากรทีผ่่าน
การประเมินและ
ได้รับการ
คัดเลือกให้
ศึกษาต่อ 

 -ป.โท 
60,000 
บาท/คน/ป ี  
ป.ตรี 
30,000-
40,000 
บาท/คน/ป ี

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

-สามารถน า
ความรู้มาใช้
ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

 5.2 โครงการอื่น ๆ ที่
สามารถก าหนดภายหลัง
ตามความจ าเป็นและ
สถานการณ ์

- - - - - ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

- - ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

                               ลงช่ือ  สุรเทพ   ปั่นกลาง                                                                          ลงช่ือ    มงคล  แมงกลาง 
( นายสุรเทพ   ปั่นกลาง )                                                                  ( นายมงคล  แมงกลาง )  

                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด                   ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด 


