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ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

 



คํานํา 
 
  ตามท่ี คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน        
ส่วนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑๒ การบริหารงานบุคคล ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ได้
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละ
ตําแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ ๒๖๙ องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช จึงได้จัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ข้ึน โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ขององค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช และจัดทําให้ครอบคลุมถึง พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

    หน้า 

ส่วนท่ี ๑  หลักการและเหตุผล         ๑ 
ส่วนท่ี ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา       ๔ 
ส่วนท่ี ๓  หลักสูตรการพัฒนา         ๕ 
ส่วนท่ี ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา      ๖ 
ส่วนท่ี ๕  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา       ๑๒
ส่วนท่ี ๖  การติดตามและประเมินผล        ๑๔ 
 
 
ภาคผนวก 
-  คําสั่ง อบต. นางบวช ท่ี ๑๓๒/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นําหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนําไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ท่ีมีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
  “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรูข้้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ”์ 
  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ี
มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการท่ียึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้ ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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  ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 

๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุร ี
  ตามคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี ้
  ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒, 
๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาข้ึน โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนางบวช และจัดทําให้ครอบคลุมถึง พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 
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๑.๔  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีเจ้าหน้าท่ีและผู้รับผิดชอบในแต่ละตําแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการกําหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให ้
     ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจํานวนเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาท้ังด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วน 
    ราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ท่ีเป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าท่ีมีความตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
     ต่องานท่ีปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ ขวัญ 
     และกําลังใจ ท่ีจะทําให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุ่มเท 
     กําลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
    ปกครองท้องถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วน   
    ตําบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภัยคุกคาม (Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
๑.๕ ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 
๑.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๖. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสม 
๗. พัฒนาการกระจายอํานาจ 
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
 

 



- ๔ - 
 

ส่วนท่ี ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

๒.๑  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  ๑.  เพ่ือนําความรู้ท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 
  ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเอง ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 
  ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนางบวชปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถ่ินให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
   ๔.๑  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๒  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง 
   ๔.๓. ด้านการบริหาร 
   ๔.๔  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
   ๔.๕  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
  ๑.  การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบล 
  ๒.  การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
  ๓.  การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
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ส่วนท่ี ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

๑.  หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
     (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) 

 ๒.  หลักสูตรหัวหน้าสํานักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไป) 
 ๓.  หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
 ๔.  หลักสูตรหัวหน้าสว่นโยธา (นักบริหารงานช่าง) 

๕. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา) 
๖. หลักสูตรหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
๗. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๘. หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. หลักสูตรบุคลากร 
๑๐. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
๑๑. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญช ี
๑๒. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
๑๓. หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔. หลักสูตรเจ้าหนา้ท่ี/เจ้าพนักงานพัสดุ 
๑๕. หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 
๑๖. หลักสูตรลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง 
๑๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๑๘. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๑๙. ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๒๐. การพัฒนาระบบการปฏบัติงาน  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๒๑. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน และปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่  ๔   
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๕๕ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๖ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๗ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต./ 
รองปลดัอบต.หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ปลัดอบต./รองปลัด อบต. ให้มีทักษะ 
ความรู้  และความ เ ข้ า ใจ ในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลัด อบต./รองปลัด อบต. 
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี   

 

๒ ๒ ๒  / 

๒ หลักสตูรเกี่ยวกับหัวหน้าสาํนักงานปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้  และความ เ ข้ า ใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ 
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

๑ ๑ ๑  / 

๓ หลักสตูรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้  และความ เ ข้ า ใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น 

 

หัวหน้าส่วนแตล่ะส่วนได้รับ 
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑  / 
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๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ต่อ) 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๕๕ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๖ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๗ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๔ หลักสตูรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนโยธาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้  และความ เ ข้ า ใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ 
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

๑ ๑ ๑  / 

๕ หลักสตูรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้  และความ เ ข้ า ใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ 
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

๑ ๑ ๑  / 

๖ หลักสตูรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้  และความ เ ข้ า ใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ 
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

๑ ๑ ๑  / 

๗ หลักสตูรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   
 

๑ ๑ ๑  / 
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๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ต่อ) 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๕๕ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๖ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๗ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๘ หลักสตูรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   
 

๑ ๑ ๑  / 

๙ หลักสตูรเกี่ยวกับบุคลากร 
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๑ ๑ ๑  / 

๑๐ หลักสตูรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๑ ๑ ๑  / 

๑๑ หลักสตูรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน 
และบัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๑ ๑ ๑  / 
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๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ต่อ) 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๕๕ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๖ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๗ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑๒ หลักสตูรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๑ ๑ ๑  / 

๑๓ หลักสตูรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
ธุรการ หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   
 

๒ ๒ ๒  / 

๑๔ หลักสตูรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
พัสด ุหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๑ ๑ ๑  / 

๑๕ หลกัสตูรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝกึอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๒ ๒ ๒  / 
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๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ต่อ) 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๕๕ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๖ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๗ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑๖ หลักสตูรเกี่ยวกับลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างแต่ละตําแหน่งหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
 ได้รับการฝกึอบรม ๑ ครัง้/ปี   

 

๕ ๕ ๕  / 

๑๗ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับ
ปริญญาตร ี
 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
และสามารถนําความรูค้วามสามารถ
กลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัตเิพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา 

 

๑ ๑ ๑ /  

๑๘ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับ
ปริญญาโท 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัตเิพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา 
 

๑ ๑ ๑ /  

๑๙ การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 

เพื่อพัฒนาการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถปฏบิัตงิาน
ได้ดยีิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๒๓ ๒๓ ๒๓ /  

 
 



 
 

- ๑๑ - 
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ต่อ) 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๕๕ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๖ 
(จํานวนคน) 

ปี ๒๕๕๗ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๒๐ การพัฒนาการปฏบิัติงานระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู ้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๒๓ ๒๓ ๒๓ /  

๒๑ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน 
และปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดบัแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ปี   

 

๒๓ ๒๓ ๒๓ /  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

    ส่วนท่ี ๕  
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

  (แผนการพัฒนาพนักงานบุคลากร  พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ท่ีมา 

ของงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑ หลักสูตรเก่ียวกับปลัด อบต./รองปลดัอบต.หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒ หลักสตูรเก่ียวกับหัวหน้าสาํนักงานปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๓ หลักสตูรเก่ียวกับหัวหน้าส่วนการคลังหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๔ หลักสตูรเก่ียวกับหัวหน้าส่วนโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๕ หลักสตูรเก่ียวกับหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๖ หลักสตูรเก่ียวกับหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๗ หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๘ หลักสตูรเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๙ หลักสตูรเก่ียวกับบุคลากรหรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๐ หลักสตูรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๑ หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 



- ๑๓ - 
 

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ท่ีมา 

ของงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑๒ หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือหลักสตูรอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๓ หลักสตูรเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานธุรการ  
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๔ หลักสตูรเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานพัสด ุหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๕ หลักสตูรเก่ียวกับช่างโยธา/นายช่างโยธา หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๖ หลักสตูรเก่ียวกับลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างแต่ละ
ตําแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๗ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญาตร ี
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๘ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญาโท 
 

๖๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๙ การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒๐ การพัฒนาการใช้งานระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒๑ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน และปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

รวม ๘๔๕,๐๐๐ ๙๐๕,๐๐๐ ๙๖๕,๐๐๐  

 
 
 

 
 



- ๑๔ - 
 

ส่วนท่ี  ๖ 
การติดตามประเมินผล 

 
๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร 

             ให้มีคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
นางบวชประกอบด้วย 

  ๑.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล        ประธานกรรมการ 
  ๒.  ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล                กรรมการ 
  ๓.  หัวหน้าสว่นโยธา                        กรรมการ 
  ๔.  หัวหน้าสว่นการคลัง               กรรมการ 
  ๕.  หัวหน้าสว่นการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม                กรรมการ 
  ๖.  หัวหน้าสว่นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                      กรรมการ 

๗.  หัวหน้าสํานักปลัด /พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  กําหนดวิธีการติดตาม

ประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางบวชทราบ 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


