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ค าน า 
 

   การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ค านึงถึงการสร้างก าลังคน            
ในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่ง  มีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบหรือมาตรฐานเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณของข้าราชการ  ส าหรับ
ต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนด
หลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ  อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง  ด้านการบริหารงาน  ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้กรอบ                 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช              
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่                 
9  ธันวาคม  2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ด าเนินการ รวมทั้ง ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรด้านการเมืองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 

 งานบริหารงานบุคคล 
                                                                                 ส านักงานปลัด อบต.สระแก้ว 

     กันยายน  2563 
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ประจ าปี  2564 - 2566 

 
 

ส่วนที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช               

เรื่ อง  หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนต าบล                     
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล               
ข้อ 258 - 295 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และ
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ ดี โดยการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตร
หลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
ต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท า
ได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช                  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่                     
9  ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
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 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  จึงได้หาความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่
ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้ าน
ความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ 
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขึ้น 

ส่วนที่ 2 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 -  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผน

ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

 -  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า                
และพนักงานจ้าง  

 -  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 -  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 -  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา                  
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอน              
มาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 -  เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถ               
ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
 -  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจ

แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 -  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนา                    

อย่างต่อเนื่อง 
 -  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม 
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 -  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับ                    
ที่สูงขึ้น 

 -  เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็น
ระบบ 

 -  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

3.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 วิสัยทัศน์   
   การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว “ บริหารทรัพยากร
บุคคลด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจการให้บริการ พัฒนางานด้านเทคโนโลยี ด้วยวิธีธรรมาภิบาล ” 
 พันธกิจ   
   -  บริหารงานบุคลากรด้วยความยุติธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้อง โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง              
และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างและระบบการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   -  เสริมสร้างสวัสดิการและการบริการที่ดี แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ  พัฒนาบุคลากรให้มีจิตมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ 
   -  ส่งเสริมวินัยและการเรียนรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการกระท าผิดวินัย  และเพ่ิมศักยภาพ              
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
   -  น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   เพ่ือเป็นความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการในด้านสารสนเทศ สร้างความพึงพอใจให้ให้กับประชาชน 
   -  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการเรียนรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติ รวมทั้งระเบียบ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ในการบริหารงานของผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์  1   การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่าความนิยม                  

ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างรองรับระบบราชการยุคใหม่เพ่ือให้ข้าราชการ
สามารถปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร    กิจการบ้านเมืองที่ดี                    
พ.ศ. 2546 โดยยึดค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพ   โดยการ 

-  พัฒนาข้าราชการในหน่วยงานเพื่อเป็นตัวอย่างของการเป็นคนเก่งและคนดี 
-  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้เกิดวัฒนธรรมการท างานใหม่ 
-  สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
-  มีหัวข้อวิชาเกี่ยวกับค่านิยมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมฯ  ในหลักสูตรการฝึกอบรม 
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- สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ (อาจจัดเป็นหน่วยงาน หรือ หน่วยงานเฉพาะกิจ 
ขึ้นเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  เช่น คณะกรรมการ HRD ของหน่วย)  

ยุทธศาสตร์  2   การสร้างนักบริหารให้เป็นผู้น ายุคใหม่ในการบริหารราชการ เพื่อให้ 
ผู้บริหารเป็นผู้น ามืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง  โดยการ 

-  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
                   -  ผู้น าหน่วยงานต้องเป็นต้นแบบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
                   -  พัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักตามที่ก าหนดในระบบนักบริหารระดับสูง   (SES) 
                   -  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง   ในเรื่องที่
เกี่ยวกับความส าเร็จของหน่วยงาน 
                   -  ติดตามประเมินผลสมรรถนะของนักบริหาร  

ยุทธศาสตร์  3  การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคคลของ 
หน่วยงานในแต่ละระดับ  เพ่ือสร้างระบบกลไกการพัฒนาและสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของข้าราชการโดยการ 

-  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน  
-  ด าเนินการก ากับ  ดูแลและการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ฯลฯ 
-  ติดตามและประเมินผล     
-   สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาการเรียนรู้ ของบุคคลด้วยวิธีการหลากหลาย 
-   สร้างสภาพแวดล้อมและระบบแรงจูงใจที่ถูกต้อง 
-   เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ทุกระดับชั้น  

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน  
-   ก าหนดระยะเวลา ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า                         

และพนักงานจ้าง   
-   ติดตามและประเมินผล 
-   เปิดโอกาสและจูงใจ ให้ข้าราชการได้พัฒนาความรู้                            
-   ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
-   ผู้บังคับบัญชาจะต้องส่งเสริม  สนับสนุนและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
-  ข้าราชการทุกคนต้องพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาซึ่งกันและกัน 

   - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพ่ือหาแนวทางก าหนด และจัดเตรียม  
งบประมาณในการพัฒนาให้เพียงพอในเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
              - ให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือ
และร่วมมือกันทุกปีเพื่อหาแนวทางการขอความช่วยเหลือด้านวิทยาการใหม่ ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ข้าราชการ 
              - คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วย (ต้องเป็นคณะกรรมการที่เป็นกลาง) ประสาน
ในการหาแนวทางวิธีการและสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนา  
 
 
 



-5- 
 
 

5.  การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่หรือศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
  การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่หรือศักยภาพของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ว  โดยใช้เทคนิค  Swot  Analysis ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 จุดแข็ง  (Strength) 
  -ผู้บริหารและสมาชิกสภามีความสมัครสมานสามัคคี 
  -ผู้บริหารใช้ระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์ 
  -ผู้บริหารให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง 
  -หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
  -พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ร้อยละ 98 จบปริญญาตรี 
  -ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 จุดอ่อน (Weakness) 
  -บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตัวเอง 
  -เครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอในการใช้งาน 
  -บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง 
 โอกาส (Opportunity) 
  -สัดส่วนของงบประมาณด้านบุคลากรยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีกรมฯก าหนด (ร้อยละ 40) 
  -รัฐบาลกลางยังให้การสนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
  -หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ของส่วนภูมิภาคให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  -ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
  -ไม่มีคู่แข่งขัน 
 อุปสรรค (Threat) 
  -งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังมีน้อย 
  -กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นมีจ านวนมากและมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  -พนักงานส่วนต าบลขาดการศึกษาในระเบียบ อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
 

6.  ความคาดหวังการพัฒนาบุคลากรต่อองค์กร 
 ความคาดหวังระยะสั้น 
  -เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนดียิ่งขึ้น 
  -มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
  -มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันท่วงที 
  -มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  มีความเป็นธรรมในการให้บริการ 
  -สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในแต่ละต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ความคาดหวังระยะยาว 
  -มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชน 
  -มีบุคลากรที่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  -เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งและมีหน่วยบริการแบบบูรณาการ 
  -มีงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสม 
  -บุคลากรทุกคนมีความรู้ เข้าใจ ความสามารถทั้งในด้านการบริหารและปฏิบัติงาน 
 

7.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร -ผู้บริหาร 
 -ประธานสภา อบต. 
 -หัวหน้าส่วนราชการ 
 -นักทรัพยากรบุคคล 
2. วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร -คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
 -นักทรัพยากรบุคคล 
3.  พิจารณาถึงจุดที่ควรมีการพัฒนาว่าบุคคลใดหรือส่วนราชการใด   -ผู้บริหาร 
     ควรมีการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
 -นักทรัพยากรบุคคล 
4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร -คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
 -นักทรัพยากรบุคคล 
5.  จัดส่งบุคคลเข้าร่วมพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ -นักทรัพยากรบุคคล 
6.  สรุปผลการเข้ารับการพัฒนาเสนอต่อนายก อบต. -ผู้ที่ถูกส่งไปพัฒนา 
7.  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท าแผนฯ -หัวหน้าส่วนราชการ 
 -นักทรัพยากรบุคคล 
8.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ประจ าปี -นักทรัพยากรบุคคล 
9.  ประเมินผล -คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
 -หัวหน้าส่วนราชการ 
 -นักทรัพยากรบุคคล 
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กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

วิเคราะหป์ัญหาทีไ่ด้จากการประเมินผล   
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปญัหาที่เกิดขึ้น            
ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดต้าม
มาตรฐานและส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสีย สิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 

พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดบัหน่วยงาน
ภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพิม่เตมิจากบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บรหิาร เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝกึอบรม
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน-หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม  จัดท าโครงการฝึกอบรม  

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
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ส่วนที่ 3 
 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากร ต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระในการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 

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

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ                
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน     
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง อย่างน้อยปีงบประมาณ                       
ละ  1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้ตั้ง
ไว้และเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 2566  

 

ส่วนที่ 4 
 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  เฉพาะ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจ
และเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครสวรรค์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมาย
งาน 

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

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
 
 

ส่วนที่ 5 
 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจะประมาณการ          

ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ซ่ึงปรากฏดังนี้ 
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
      - ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 

ตั้งไว้  120,000 บาท 
         - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพ่ือจ่าย ค่าพัฒนาบุคลากรและศึกษา      
ดูงาน ตั้งไว้  300,000  บาท    

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
      - ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่าย ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

จ านวน  50,000  บาท  
     1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

      - ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้  35,000  บาท  

         รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้    505,000    บาท 
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4.  ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ได้จัดท าโดยคณะกรรมการจัดท าแผนบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ซึ่งได้มีกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจากหัวหน้า                   
ส่วนราชการที่มีอยู่ในการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นเพ่ือให้คณะกรรมการน ามาใช้ในการก าหนด
แนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกท่าน   
 

ส่วนที่ 6 
 

การติดตามและประเมินผล 
1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน   

ท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ                 
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
โดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.-อปท.) ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70  
 



 
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  2564 - 2566 

 
 

1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏบิัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

1. การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่บรรจุใหม ่

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
ที่บรรจุใหม ่

2 4,000 - - - - -องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสระแก้ว 

- 

         
รวม 2 4,000 - - - - 

 

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

2. หลักสตูรนักบริหารงาน อบต.  
หลักสตูรนักบริหารงาน อบต.   

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

1 
1 

32,300 
30,000 

1 
1 

4,000 
5,000 

1 
1 

4,000 
6,000 

-สถาบันพัฒนา  
บุคลากรท้องถิ่น/
ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครฯ/ 
ม.รภ.สวนดสุิต/
องค์กรอื่นท่ีกรม
ส่งเสริมได้ท า
ข้อตกลงไว ้
-หมายเหตุ :
งบประมาณแตล่ะ
หลักสตูรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้าม 
ผู้จัดอบรมแจ้ง 

 

 ส านักงานปลัด อบต.สระแก้ว        
3. หลักสตูรนักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าส านักงานปลดั   1 4,000 1 3,000 1 4,000 
4. หลักสตูรนักวิเคราะหฯ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 4,800 1 4,800 1 3,000 
5. หลักสตูรนิติกร นิติกร   1 6,000 1 3,900 1 4,000 
6. หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล   1 3,800 1 2,500 1 2,500 
7. 
8. 

หลักสตูรนักจดัการงานท่ัวไป  
หลักสตูรเจ้าพนักงานธุรการ 

นักจัดการงานท่ัวไป  
เจ้าพนักงานธุรการ 

1 
1 

23,500 
4,000 

1 
1 

2,000 
2,900 

1 
1 

4,000 
2,900 

9. หลักสตูรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในแผน เจ้าหน้าท่ีส านักงานปลัด  ทุกต าแหน่ง 5 10,000 5 10,000 7 10,000 
รวม 13 118,400 13 38,100 15 40,400 

 
 
 
 



 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

 กองคลัง        -สถาบันพัฒนา  
บุคลากรท้องถิ่น/
ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครฯ/ 
องค์กรอื่นท่ีกรม
ส่งเสริมได้ท า
ข้อตกลงไว ้

 
 10. หลักสตูรนักบริหารงานการคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง   1 6,000 1 32,500 1 6,000 

11. หลักสตูรนักวิชาการเงินและบญัช ี นักวิชาการเงินและบญัชี - - 1 23,500 1 4,000 
12. หลักสตูรนักวิชาการจดัเก็บรายได ้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 22,500 - - 1 6,000 
13. หลักสตูรเจ้าพนักงานพัสด ุ เจ้าพนักงานพัสดุ   1 22,500 - - 1 5,000 
14. หลักสตูรอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแผน เจ้าหน้าท่ีกองคลัง  ทุกต าแหน่ง 2 5,000 3 7,500 3 7,500 

รวม 5 56,000 5 63,500 7 28,500 
 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

 กองช่าง        -สถาบันพัฒนา  
บุคลากรท้องถิ่น/
สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
นครฯ/องค์กรอื่นท่ี
กรมส่งเสรมิได้ท า
ข้อตกลงไว ้

 
 15. หลักสตูรนักบริหารงานช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง   1 6,000 1 32,300 1 7,000 

16. หลักสตูรนายช่างโยธา นายช่างโยธา   - 9,000 1 22,500 1 8,000 
17. หลักสตูรผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา   1 4,000 1 4,000 1 4,000 
18. หลักสตูรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในแผน เจ้าหน้าท่ีกองช่าง ทุกต าแหน่ง 2 5,000 2 5,000 2 5,000 

รวม 4 24,000 5 63,800 5 24,000 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        -สถาบันพัฒนา  
บุคลากรท้องถิ่น/
ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครฯ/ 
องค์กรอื่นท่ีกรม
ส่งเสริมได้ท า
ข้อตกลงไว ้

 
 19. หลักสตูรนักบริหารงานการศึกษา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ   1 6,000 1 40,000 1 6,000 

20. หลักสตูรนักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบญัชี - 2,500 1 30,500 1 4,000 
21. หลักสตูรหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 22,500 - 10,000 1 10,000 
22. หลักสตูรครู/ผช.ครผูู้ดูแลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก เจ้าพนักงานพัสดุ   1 21,000 - 21,000 1 35,000 
23. หลักสตูรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในแผน เจ้าหน้าท่ีกองคลัง  ทุกต าแหน่ง 2 5,000 3 7,500 3 7,500 

รวม 5 57,000 5 109,000 7 62,500 



 
3. หลักสูตรการบริหาร 

 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.สระแก้ว        -สถาบันพัฒนา  
บุคลากรท้องถิ่น/
สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครฯ/
องค์กรอื่นที่กรม
ส่งเสริมได้ท า
ข้อตกลงไว ้

 
24. หลักสตูรนายก อบต.  นายก อบต. หรือผู้ปฏิบัตริาชการแทน  

จ านวน  1  ราย 
- - - - 1 24,000 

25. หลักสตูรรองนายก อบต. รองนายก อบต. จ านวน  2  ราย 1 24,000 1 24,000 1 24,000 
26. หลักสตูรเลขานุการนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. จ านวน  1  ราย 1 15,400 - - - - 
27. หลักสตูรประธานสภา  อบต. ประธานสภา อบต.  จ านวน  1  ราย - - 1 24,000 - - 
28. หลักสตูรรองประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.  จ านวน  1  ราย 1 24,000 - - 1 24,000 
29. หลักสตูรเลขานุการสภา อบต. เลขานุการสภา  อบต.  จ านวน  1  ราย - - - - 1 15,400 
30. หลักสตูรสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.  จ านวน  22  ราย 2 22,400 3 36,000 3 36,000 
31. หลักสตูรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในแผน  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทุกคน 3 10,000 3 10,000 3 10,000 

รวม 8 95,800 8 94,000 10 133,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

32 หลักสตูรการพัฒนาบุคลิกภาพ นายก อบต./ปลัด อบต./หัวหน้าส านักงานปลัด 1 32,500 1 32,500 1 32,500 -กรมส่งเสริมฯ  
  และศลิปะการบริหารงานของ อบต. หัวหน้าส่วนการคลัง/หัวหน้าส่วนโยธา          

33.  หลักสตูรการศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน ผู้บริหาร อบต./สมาชิกสภา/พนักงานส่วนต าบล/   1 200,000 1 180,000 1 220,000 - อบต.สระแก้ว  
 /กลุ่มอาชีพ/การมสี่วนร่วมของประชาชน ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง /ผู้น าชุมชน         
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จ านวน  50  ราย         

34. หลักสตูรการด าเนินการทางวินัย นิติกร   1 7,000 - - 1 7,000 -กรมส่งเสริมฯ  
35. หลักสตูรการจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ปี บุคลากร   1 1,500 - - - - -สถ.จ.นครฯ  
36. หลักสตูรการออกแบบก่อสร้าง หัวหน้าส่วนโยธา/นายช่างโยธา   1 12,000 -  1 12,000 -กรมส่งเสริมฯ  
37. หลักสตูรพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท. นักวิชาการศึกษา   - 7,000 - - 1 7,000 -สถ.จ.นครฯ  

รวม 5 260,000 2 212,500 5 278,500 
 

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

38. หลักสตูรคณุธรรมและจรยิธรรม  ผู้บริหาร อบต./สมาชิกสภา อบต./พนักงานจ้าง 1 16,000 1 16,000 1 16,000 องค์การบริหาร  
  /พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า   

จ านวน  60  ราย 
      ส่วนต าบล

สระแก้ว 
 

รวม 1 16,000 1 16,000 1 16,000 
 
 

 
 
 
 
 



สรุปหลักสูตรและงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในแต่ละด้าน 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว   

ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566   
 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
(ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. (ครั้ง) งปม. 

1  หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 2 4,000 - - - -  
2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 27 255,400 28 274,400 34 155,400  
3 หลักสูตรการบริหาร 8 95,800 8 94,000 10 133,400  
4 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 5 260,000 2 212,500 5 278,500  
5 หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1 16,000 1 16,000 1 16,000  

รวมทั้งสิ้น 43 627,200 38 596,900 49 583,300  

 
  หมายเหตุ  :  งบประมาณในแต่ละหลักสูตร  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้จัดโครงการก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรหรือในแต่ละต าแหน่ง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


