
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ค ำน ำ 
    

กำรพัฒนำบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ  ค ำนึงถึงกำรสร้ำงก ำลังคนในกำร 
ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพทั้งในด้ำนสมรรถนะ กำรบริหำรผลงำน  และกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้
บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งมีควำมรู้ในขอบเขตภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเฉพำะ
ต ำแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนควำมประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมำะสมสำหรับต ำแหน่ง  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทำงรำชกำร  เป็นพนักงำนส่วนต ำบลที่ดีที่มี
คุณธรรม  โดยได้ก ำหนดหลักสูตรพัฒนำในหลำกหลำยมิติ อำทิเช่น  ด้ำนควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
พัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบเฉพำะต ำแหน่ง  ด้ำนกำรบริหำรงำน  ตลอดจนด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น  

คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ    ได้ใช้กรอบ 
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยว กับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2545 
ด ำเนินกำรรวมทั้ง ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเมือง เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ  
อันจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งต่ำงให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
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 สว่นที ่1 
    หลกักำรและเหตผุล 

 
1. หลกักำรและเหตผุลของกำรจัดท ำแผนพฒันำบุคลำกร 
1.1 ภำวะกำรเปลี่ยนแปลง 

   ภำยใต้กระแสแห่งกำรปฏิรูประบบรำชกำร และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีกำรบริหำร 
จัดกำรยุคใหม่ผู้น ำหรือผู้บริหำรองค์กรต่ำง ๆ ต้องมีควำมตื่นตัวและเกิดควำมพยำยำมปรับตัวในรูปแบบต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะกำรเร่งรัดพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร กำรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีกำรท ำงำน เพ่ือแสวงหำ 
รูปแบบใหม่ ๆ และน ำระบบมำตรฐำนในระดับต่ำง ๆ มำพัฒนำองค์กำร ซึ่งน ำไปสู่แนวคิดกำรพัฒนำระบบ 
บริหำรควำมรู้ภำยในองค์กำร เพ่ือให้องค์กำรสำมำรถใช้และพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ภำยในองค์กำรได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ และปรับเปลี่ยนวิทยำกำรควำมรู้ใหม่มำใช้กับองค์กำรได้อย่ำงเหมำะสม กล่ำวคือ  

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีควำมเปิดเผยโปร่งใส  ในกำรท ำงำน   
โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สำมำรถเข้ำมำตรวจสอบกำรท ำงำนได้ตลอดจนเปิดกว้ำงให้กลไกหรือภำคส่วนอื่นๆ 
  2. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  ต้องท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ  โดยตั้งค ำถำมกับ
ตนเองเสมอว่ำ  ประชำชนต้องได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหำควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ประชำชน  รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของทำงรำชกำรและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน  พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวก โดยมีกำรเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
รำชกำร  เพ่ือให้บริกำรต่ำงๆ สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลำตำมต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำน  ไม่ว่ำจะ
ติอต่อมำด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถสูงและทันสมัย  ต้องท ำงำน อย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำมี
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้  ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำ
มำใช้ในกำรตอบโต้กับโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน  เพ่ือสร้ำงคุณค่ำมีควำมยืดหยุ่น  และ
ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขัดสมรรถนะสูง 
และปรับตัวเจ้ำสู่สภำพควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่  รวมทั้งท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 
และปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำทของตน 

  1.2 พระรำชกฤษฎกีำวำ่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546                                            
   พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มำตรำ 11 ระบุดังนี้ “ ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำร 
เรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำ 
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ 
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด ให้เป็นบุคลำกรที่มี 
ประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้อง 
กับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  “ในกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ ส่วนรำชกำรจะต้องพัฒนำควำมรู้ 
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ควำมเชี่ยวชำญให้เพียงพอ  แก่กำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและ
สถำนกำรณ์ของต่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในกำรบริกำรรำชกำรตำมพระรำช
กฤษฎีกำนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จำกกำรที่ยึดแนวควำมคิดว่ำต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
แบบแผนที่วำงไว้ ตั้งแต่อดีตจน ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นกำรสร้ำงควำมคิดใหม่ ๆ ตำมวิชำกำรสมัยใหม่และ
น ำมำปรับใช้กับกำรปฏิบัติรำชกำรตลอดเวลำ ในพระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้จึงก ำหนดเป็นหลักกำรว่ำ ส่วน
รำชกำรต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้เพื่อให้มี 

ลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
   1. ต้องสร้ำงระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
   2. ต้องสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ    เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงไป 
   3. ต้องมีกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ของข้ำรำชกำร เพื่อให้ข้ำรำชกำรทุกคนเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำกำรสมัยใหม่ตลอดเวลำ มี 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและมีคุณธรรม 
   4. ต้องมีกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในหมู่ข้ำรำชกำรให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือกำรน ำมำพัฒนำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ” 
  1.3 ประกำศ ก.อบต.จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
   ตำมประกำศ ก.อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคล
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในส่วนที่ 3 กำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล ได้ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลก่อนมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ โดยผู้บังคับบัญชำต้องพัฒนำ 5 ด้ำน 
ดังนี้ 
   1. ด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
   2. ด้ำนควำมรู้และทักษะของงำนแต่ละต ำแหน่ง 
   3. ด้ำนกำรบริหำร 
   4. ด้ำนคุณสมบัติส่วนตัว 
   5. ด้ำนศีลธรรมคุณธรรม 
   เพ่ือให้เป็นตำมประกำศ  ก.อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์   เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
บริหำรงำน บุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อ 269     จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำขึ้น โดยจัดท ำให้
สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี     ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ และจัดท ำให้คลอบคลุมถึง
บุคลำกรจำกฝ่ำยกำรเมืองและพนักงำนจ้ำง 
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กำรวเิครำะหจ์ดุแขง็ จุดอ่อนของกำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล 
จดุแข็ง(Strengths) 
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์กำรพัฒนำที่ครอบคลุมปัญหำควำมต้องกำรของชุมชน และเคำรพ กฎ 
กติกำ ระเบียบ กฎหมำย ยอมรับควำมจริง และแก้ไขปัญหำภำยใต้สภำวะข้อจ ำกัดได้อย่ำงดี  
2. มีเจ้ำหน้ำที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่งชัดเจน สำมำรถปฏิบัติงำนได้สะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ 
3. กำรก ำหนดส่วนรำชกำรเหมำะสมกับงำนท่ีปฏิบัติหน้ำที่ 
4. พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ยอมรับ 
5. แนวทำงกำรบริหำรและปฎิบัติตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ภำยใต้กฎ
บัญญัติแห่งกฎหมำย และมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นในกำรมีส่วนร่วมของกำรด ำเนินงำน  
5. สภำพแวดล้อมกำรบริหำร  อยู่บนพื้นฐำนของควำมเหมำะสมควำมส ำเร็จ โดยกำร
ประสำนงำน กำรมอบหมำยหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบ ตรวจสอบ ควบคุมภำยใต้กระบวนกำรที่
ยอมรับกันได้  

   6. ส่งเสริมให้มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
7. มีกำรพัฒนำศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
 

จดุอ่อน(Weaknesses) 
1. กำรพัฒนำบุคลำกร  ยังต้องมีกำรพัฒนำส่งเสริมด้ำนควำมรู้เน้นในเรื่องกำรฝึกอบรม หรือ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  เพ่ือเพ่ิมทักษะประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในองค์กรให้มำกข้ึน 
2. กำรปฏิบัติงำนภำยในส่วนรำชกำรและระหว่ำงภำคส่วนรำชกำรยังขำดควำมเชื่อมโยง กำร
ประสำนงำนที่ดี กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในองค์กร ต้องมีกำรประชุมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ใต้บังคับบัญชำเพิ่มมำกข้ึน 
3. ในกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ยังขำดควำมกระตือรือร้น ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่
ของตนเองเท่ำท่ีควร  ผู้บังคับบัญชำต้องเพ่ิมกำรก ำกับ ควบคุม ดูแล ติดตำมผลงำน กำรใช้
เวลำในกำรปฏิบัติงำน ของแต่ส่วนรำชกำร 
4. ผู้บังคับบัญชำต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำน สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือเพ่ิมมำกขึ้น  
5. ต้องศึกษำระเบียบ กฎหมำย อย่ำงเคร่งครัดใช้กฎระเบียบ กฎหมำยในกำรด ำเนินกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  ต้องมีกำรงำนให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
6. ต้องสร้ำงจิตส ำนึก กำรเสียสละ สร้ำงควำมสำมัคคี  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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โอกำส(Opportunities) 
1. เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ มีกำรยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของชุมชนผ่ำน
ทำงกำรสื่อสำร กำรศึกษำ อบรม กำรน ำมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
2. มีควำมคุ้นเคยประสำนงำนได้อย่ำงสะดวก 
3. เจ้ำหน้ำที่รู้สภำพพ้ืนที่ดี 
4.บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ระดับปริญญำตรีและปริญญำโทเพ่ิมข้ึน 

 
ปัญหำอปุสรรค/ข้อจ ำกดั(Threats) 
1. ระเบียบกฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลงเสมอ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เต็ม
ประสิทธิภำพ 
3. หำกจะเพ่ิมอัตรำต ำแหน่งเพ่ิมภำระค่ำใช้จ่ำยก็จะเพ่ิมข้ึน หน่วยงำนมีงบประมำณน้อย 
4. เจ้ำหน้ำที่ยังไม่เข้ำใจระเบียบกฎหมำยตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
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สว่นที ่2 
วตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยกำรพฒันำ 

 
2.1 วตัถปุระสงค์กำรพฒันำ 

   1. เพ่ือน ำควำมรู้ที่มีอยู่ภำยนอกองค์กรมำปรับใช้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ 
   2. เพ่ือให้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดในกำรท ำงำน เน้นสร้ำงกระบวนกำรคิด และกำรพัฒนำ
ตนเอง ให้เกิดข้ึนกับบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ 
   3. เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกท่ีสุด 
   4. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรท้องถิ่นให้มีทักษะและควำมรู้ ในกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   1. ด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
   2. ด้ำนควำมรู้และทักษะของงำนแต่ละต ำแหน่ง 
   3. ด้ำนกำรบริหำร 
   4. ด้ำนคุณสมบัติส่วนตัว 
   5. ด้ำนศีลธรรมคุณธรรม 
 
   2.2 เปำ้หมำยของกำรพฒันำ 
   1. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น คณะผู้บริหำร 
   2. กำรพัฒนำสมำชิกท้องถิ่น สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   3. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล 
   4. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ในกำรส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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สว่นที ่3 

หลักสตูรกำรพฒันำ 
 

   3.1 หลกัสตูรในกำรพฒันำ (พ.ศ. 2564-2566) 
    1. หลักสูตรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    2. หลักสูตรรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    3. หลักสูตรเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    4. หลักสูตรประธำนสภำองค์กำรบริหำรบริหำรส่วนต ำบล 
    5. หลักสูตรรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    6. หลักสูตรเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    7. หลักสูตรสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    8. นักบริหำรงำนท้องถิ่น 

9.  หลักสูตรนักบริหำรงำนทั่วไป 
10. หลักสูตรนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
11. หลักสูตรนักทรัพยำกรบุคคล 
12. หลักสูตรนักวิชำกำรศึกษำ 
13. หลักสูตรนักพัฒนำชุมชน 
14. หลักสูตรเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
15. หลักสูตรเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
16. นักบริหำรงำนคลัง 
17. หลักสูตรนักวิชำกำรเงินและบัญชี 
18. หลักสูตรนักวิชำตรวจสอบภำยใน 
19. หลักสูตร นักวิชำกำรพัสดุ 
20. หลักสูตรเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
21. หลักสูตรนักบริหำรงำนช่ำง 
22. หลักสูตรนำยช่ำงโยธำ 
23. หลักสูตรครู 
24. หลักสูตรลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงทุกต ำแหน่ง 
25. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ด้ำนต่ำงๆ 
26. หลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
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สว่นที ่4  
วธิกีำรพฒันำและระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรพฒันำ 

(แผนพฒันำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566) 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแมน่ำ  อ ำเภอเขำคอ้  จังหวดัเพชรบรูณ์ 

กำรพฒันำและระยะเวลำดำเนนิกำรพฒันำ  
1.  วิธีกำรพัฒนำบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
วิธีกำรพัฒนำผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และ 

พนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะเป็นหน่วยด ำเนินกำรเอง หรืออำจด ำเนินกำรร่วมกับสถำบันพัฒนำ
บุคลำกร หรือส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นเป็นผู้ด ำเนินกำรอบรม โดยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม ดังนี้  
   1. กำรปฐมนิเทศ จะด ำเนินกำรก่อนที่จะมีกำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ เฉพำะพนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงผู้ที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรใหม่  
   2. กำรฝึกอบรมอำจด ำเนินกำรโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเอง หรือคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบูรณ์  ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น หรือส่วนรำชกำรอ่ืนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม รวมทั้งองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจะสนับสนุนงบประมำณเพ่ือให้ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และปริญญำโท แก่ผู้บริหำร สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  
   3. กำรศึกษำดูงำนอำจด ำเนินกำรในหลักสูตรอบรมและศึกษำดูงำนที่อยู่ในควำมสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือสัมมนำ อำจด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน 
ต ำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง  
   5. กำรสอนงำน    ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่สอนงำนให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำก่อน
มอบหมำยงำน  
   6. กำรให้ค ำปรึกษำ ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม  
   7. กำรประชุม จะจัดให้มีกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
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ระยะเวลำกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร  
1.1  แนวทำงกำรพฒันำบุคลำกร ผูบ้รหิำรและสมำชิกสภำ 

ที ่ ที่ โครงกำร/หลกัสตูรกำรพฒันำ วตัถปุระสงค ์
กำรด ำเนนิกำร 

 

เปำ้หมำยแตล่ะปงีบประมำณ 
 

ลกัษณะกำรฝกึอบรม 
 

ป ี2564 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2565 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2566 
(จ ำนวนคน) 

 

อบต. 
ด ำเนนิกำรเอง 

 

สง่ฝกึอบรมกบั 
หนว่ยงำนอืน่ 

 

1 หลักสตูรเกีย่วกับนำยก อบต. หรอื 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำร 
บริหำรงำนของนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลให้มีทักษะ 
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร 
บริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น 
 
 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลได้รบักำรฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 

1 1 1 - / 

2 หลักสตูรเกีย่วกับรองนำยก อบต.
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำร 
บริหำรงำนของรองนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ม ี
ทักษะ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น 
 
 

รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลไดร้ับกำร 
ฝึกอบรม/พัฒนำควำมรู ้
1 ครั้ง/ป ี
 

2 2 2 - / 
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ที ่ ที่ โครงกำร/หลกัสตูรกำรพฒันำ วตัถปุระสงค ์
กำรด ำเนนิกำร 

 

เปำ้หมำยแตล่ะปงีบประมำณ 
 

ลกัษณะกำรฝกึอบรม 
 

ป ี2564 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2565 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2566 
(จ ำนวนคน) 

 

อบต. 
ด ำเนนิกำรเอง 

 

สง่ฝกึอบรมกบั 
หนว่ยงำนอืน่ 

 

3 หลักสตูรเกีย่วกับเลขำนุกำรนำยก 
อบต. หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำร 
บริหำรงำนของเลขำนุกำร 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลให้มีทักษะ ควำมรู้และ 
ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำน 
มำกยิ่งข้ึน 
 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลได้รับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

4 หลักสตูรเกีย่วกับประธำนสภำ 
อบต. หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
ของประธำนสภำใหม้ีทักษะ 
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร 
ท ำงำนมำกยิ่งข้ึน 
 

ประธำนสภำได้รับกำร 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

5 หลักสตูรเกีย่วกับรองประธำนสภำ 
อบต. หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
ของรองประธำนสภำใหม้ ี
ทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำนมำกยิ่งข้ึน 
 
 

รองประธำนสภำได้รับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 
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ที ่ ที่ โครงกำร/หลกัสตูรกำรพฒันำ วตัถปุระสงค ์
กำรด ำเนนิกำร 

 

เปำ้หมำยแตล่ะปงีบประมำณ 
 

ลกัษณะกำรฝกึอบรม 
 

ป ี2564 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2565 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2566 
(จ ำนวนคน) 

 

อบต. 
ด ำเนนิกำรเอง 

 

สง่ฝกึอบรมกบั 
หนว่ยงำนอืน่ 

 

6 หลักสตูรเกีย่วกับเลขำนุกำรสภำ 
อบต. หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
ของ เลขำนุกำรสภำ อบต. ให้ม ี
ทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
ในกำรท ำงำนมำกยิ่งข้ึน 
 

เลขำนุกำรสภำ อบต. 
ได้รับกำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

7 หลักสตูรเกีย่วกับสมำชิกสภำ อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
ของ ส.อบต. ให้มีทักษะควำมรู ้
และควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน 
มำกยิ่งข้ึน 
 

สมำชิกสภำ อบต. ได้รับกำร
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

12 12 12 - / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
สว่นที ่4 วธิกีำรพฒันำและระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรพฒันำ 

(แผนพฒันำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566) 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแมน่ำ  อ ำเภอเขำคอ้  จังหวดัเพชรบรูณ์ 

 
 แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ พนักงำนจำ้ง 

ที ่ ที่ โครงกำร/หลกัสตูรกำรพฒันำ วตัถปุระสงค ์
กำรด ำเนนิกำร 

 

เปำ้หมำยแตล่ะปงีบประมำณ 
 

ลกัษณะกำรฝกึอบรม 
 

ป ี2564 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2565 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2566 
(จ ำนวนคน) 

 

อบต. 
ด ำเนนิกำรเอง 

 

สง่ฝกึอบรมกบั 
หนว่ยงำนอืน่ 

 

8 นักบริหำรงำนท้องถิ่น หรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของ
นักบริหำรงำน อบต. ได้มีควำมรู้ 
ทักษะควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนใน
หน้ำท่ีที่รับผิดชอบมำกยิ่งข้ึน 
 

นักบริหำรงำนท้องถิ่น 
(ปลัด อบต.) 
ได้รับกำรฝึก อบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

9 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหำรงำน
ทั่วไป หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของ
หัวหน้ำส่วนได้มีควำมรู้ ทักษะควำม
เข้ำใจในกำรบริหำรงำนในหน้ำที่ท่ี 
รับผิดชอบมำกยิ่งข้ึน 
 

นักบริหำรงำนท่ัวไป 
(หัวหน้ำส ำนักปลดั อบต.) 
ได้รับกำรฝึก อบรม 1 ครั้ง/ปี 

 

1 1 1 - / 

10 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน
แต่ละระดบัแต่ละต ำแหน่งให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 
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ที ่ ที่ โครงกำร/หลกัสตูรกำรพฒันำ วตัถปุระสงค ์
กำรด ำเนนิกำร 

 

เปำ้หมำยแตล่ะปงีบประมำณ 
 

ลกัษณะกำรฝกึอบรม 
 

ป ี2564 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2565 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2566 
(จ ำนวนคน) 

 

อบต. 
ด ำเนนิกำรเอง 

 

สง่ฝกึอบรมกบั 
หนว่ยงำนอืน่ 

 

11 หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยำกรบคุคล 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน
แต่ละระดบัแต่ละต ำแหน่งให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

12 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชำกำรศึกษำ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนได้มี
ควำมรู้ ทักษะควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรงำนในหน้ำท่ีที่รับผิดชอบมำก
ยิ่งข้ึนพนักงำนส่วนต ำบลได้รับกำร 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

13 หลักสตูรนักพัฒนำชุมชนและ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และควำม 
เข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน
แต่ละระดบัแต่ละต ำแหน่งให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

14 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้ำพนักงำน 
ธุรกำร หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน
แต่ละระดบัแต่ละต ำแหน่งให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 
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ที ่ ที่ โครงกำร/หลกัสตูรกำรพฒันำ วตัถปุระสงค ์
กำรด ำเนนิกำร 

 

เปำ้หมำยแตล่ะปงีบประมำณ 
 

ลกัษณะกำรฝกึอบรม 
 

ป ี2564 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2565 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2566 
(จ ำนวนคน) 

 

อบต. 
ด ำเนนิกำรเอง 

 

สง่ฝกึอบรมกบั 
หนว่ยงำนอืน่ 

 

15 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้ำพนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนได้มี
ควำมรู้ ทักษะควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรงำนในหน้ำท่ีที่รับผิดชอบมำก
ยิ่งข้ึนพนักงำนส่วนต ำบลได้รับกำร 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

16 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหำรงำนคลัง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของ
หัวหน้ำส่วนงำนแตล่ะส่วน ได้มคีวำมรู ้
ทักษะ ควำมเข้ำใจในกำรบรหิำรงำน
ในหน้ำท่ีที่รับผิดชอบมำกยิ่งข้ึน 
 

นักบริหำรงำนคลังไดร้ับกำร
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1 - / 

17 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชำกำรเงิน 
และบัญชี หรือหลักสูตรอื่นที ่
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และควำม 
เข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน
แต่ละระดบัแต่ละต ำแหน่งให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

18 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชำกำรพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และควำม 
เข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน
แต่ละระดบัแต่ละต ำแหน่งให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 
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ที ่ ที่ โครงกำร/หลกัสตูรกำรพฒันำ วตัถปุระสงค ์
กำรด ำเนนิกำร 

 

เปำ้หมำยแตล่ะปงีบประมำณ 
 

ลกัษณะกำรฝกึอบรม 
 

ป ี2564 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2565 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2566 
(จ ำนวนคน) 

 

อบต. 
ด ำเนนิกำรเอง 

 

สง่ฝกึอบรมกบั 
หนว่ยงำนอืน่ 

 

19 หลกัสตูรนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อพฒันาทกัษะความรูแ้ละความ 
เขา้ใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน
แตล่ะระดบัแตล่ะต าแหนง่ให้
สามารถปฏิบตังิานไดด้ียิ่งขึน้ 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

20 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้ำพนักงำนจัดเก็บ
รำยได้ และหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของ
หัวหน้ำส่วนได้มีควำมรู้ ทักษะควำม
เข้ำใจในกำรบริหำรงำนในหน้ำท่ีที ่
รับผิดชอบมำกยิ่งข้ึน 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

21 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหำรงำนช่ำง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของ
หัวหน้ำส่วนงำนแตล่ะส่วน ได้มคีวำมรู ้
ทักษะ ควำมเข้ำใจในกำรบรหิำรงำน
ในหน้ำท่ีที่รับผิดชอบมำกยิ่งข้ึน 

นักบริหำรงำนช่ำงไดร้ับกำร
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 

22 หลักสตูรเกีย่วกับนำยช่ำงโยธำ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และควำม 
เข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน
แต่ละระดบัแต่ละต ำแหน่งให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1 - / 
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ที ่ ที่ โครงกำร/หลกัสตูรกำรพฒันำ วตัถปุระสงค ์
กำรด ำเนนิกำร 

 

เปำ้หมำยแตล่ะปงีบประมำณ 
 

ลกัษณะกำรฝกึอบรม 
 

ป ี2564 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2565 
(จ ำนวนคน) 

 

ป ี2566 
(จ ำนวนคน) 

 

อบต. 
ด ำเนนิกำรเอง 

 

สง่ฝกึอบรมกบั 
หนว่ยงำนอืน่ 

 

23 หลักสตูรเกีย่วกับครู  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนได้มี
ควำมรู้ ทักษะควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรงำนในหน้ำท่ีที่รับผิดชอบมำก
ยิ่งข้ึนพนักงำนส่วนต ำบลได้รับกำร 
 

พนักงำนส่วนต ำบลไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

2 2 2 - / 

24 หลักสตูรลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำน
จ้ำงทุกต ำแหน่ง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนได้มี
ควำมรู้ ทักษะควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรงำนในหน้ำท่ีที่รับผิดชอบมำก
ยิ่งข้ึนพนักงำนส่วนต ำบลได้รับกำร 
 

ลูกจ้ำงพนักงำนจ้ำงไดร้ับ 
กำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

2 2 2 - / 

25 หลักสตูรคอมพิวเตอร์ดำ้นต่ำงๆ  เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรท้องถิ่นให้มีศักยภำพยิ่งข้ึน
และสำมำรถน ำควำมรูค้วำมสำมำรถ
กลับมำพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำร,สมำชิก. 
พนักงำนส่วนต ำบลและ 
พนักงำนจ้ำงได้รับกำร
ฝึกอบรม  

10 10 10 - / 

26 หลักสตูรคณุธรรมและจรยิธรรม เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรท้องถิ่นให้มีศักยภำพยิ่งข้ึน
และสำมำรถน ำควำมรูค้วำมสำมำรถ
กลับมำพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำร,สมำชิก. 
พนักงำนส่วนต ำบลและ 
พนักงำนจ้ำงได้รับกำร
ฝึกอบรม  

30 30 30 / - 
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สว่นที ่5 

 งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
(แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

งบประมำณในกำรด ำเนนิกำรพัฒนำ  
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ จะตั้งงบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของทุกปี ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566  
   งบประมำณในกำรฝึกอบรมตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแม่นำ  หมวด  ค่ำใช้สอย  ประเภท รำยจ่ำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  ค่ำใช้จ่ำยตำม หลักสูตรที่กรมส่งเสริมฯแจ้งมำและขึ้นอยู่กับว่ำแต่ละต ำแหน่งจะสมัครไป
ปีงบประมำณใด  

 
1. แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรคณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต. 
 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 

งบประมำณ(บำท) ที่มำของ 
งบประมำณ 

 
2564 2565 2566 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนำยก อบต.หรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักงำนปลัด อบต. 

2 หลักสูตรอื่นเก่ียวกับรองนำยก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักงำนปลัด อบต. 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขำนุกำรนำยก อบต.หรือ 
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักงำนปลัด อบต. 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธำนสภำ อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักงำนปลัด อบต. 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธำนสภำ อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักงำนปลัด อบต. 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับสมำชิกสภำ อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักงำนปลัด อบต. 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขำนุกำรสภำ อบต.หรือ 
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักงำนปลัด อบต. 

 
หมำยเหต ุทีม่ำของงบประมำณตำมข้อบญัญตังิบประมำณ  
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สว่นที ่5  

งบประมำณในกำรด ำเนนิกำรพัฒนำ 
(แผนพฒันำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแมน่ำ  อ ำเภอเขำคอ้  จังหวดัเพชรบรูณ์ 
2. แนวทำงกำรพฒันำบุคลำกรคณะผูบ้รหิำรและสมำชิกสภำ อบต. 

ที ่ โครงกำร/หลกัสูตรกำรพฒันำ 

งบประมำณ(บำท) ที่มำของ 
งบประมำณ 

 
2564 2565 2566 

8 นักบริหำรงำนท้องถิ่น หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 10,000 10,000 10,000 ส ำนักปลัด อบต. 
9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหำรงำนทั่วไป(หัวหน้ำ

ส ำนักปลัด) หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักปลัด อบต. 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหำรงำนช่ำง 
หรอืหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

10,000 10,000 10,000 กองช่ำง 

11 หลักสูตรที่เกี่ยวกับนักบริหำรงำนคลังหลักสูตรอื่น
เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 กองคลัง 
 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

5,000 10,000 5,000 ส ำนักปลัด อบต. 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยำกรบุคคล หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5,000 5,000 10,000 ส ำนักปลัด อบต. 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนำชุมชนหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

10,000 10,000 5,000 ส ำนักปลัด อบต. 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชำกำรศึกษำหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

10,000 5,000 10,000 ส ำนักปลัด อบต. 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้ำพนักงำนธุรกำรหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5,000 10,000 10,000 ส ำนักปลัด อบต. 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 5,000 5,000 ส ำนักปลัด อบต. 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชำกำรเงินและบัญชี หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 5,000 กองคลัง 
 

19 หลักเกี่ยวกับนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในและ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักปลัด อบต. 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชำกำรพัสดุและหลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

10,000 5,000 10,000 กองคลัง 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5,000 10,000 5,000 กองคลัง 
 

22 หลักสูตรเกี่ยวกับนำยช่ำงโยธำหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร/หลกัสูตรกำรพฒันำ 

งบประมำณ(บำท) ที่มำของ 
งบประมำณ 

 
2564 2565 2566 

23 หลักสูตรเกี่ยวกับครู   หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 10,000 10,000 10,000 ส ำนักปลัด อบต. 

24 หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
แต่ละต ำแหน่ง หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

5,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 

ส ำนักปลดั อบต. 
กองคลัง 
กองช่ำง 

25 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ด้ำนต่ำงๆ 5,000 
5,000 
10,000 

5,000 
5,000 
10,000 

5,000 
5,000 
10,000 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่ำง 

26 หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 
 

10,000 10,000 10,000 ส ำนักปลัด อบต. 

 
 
หมำยเหต ุทีม่ำของงบประมำณตำมข้อบญัญตังิบประมำณ 
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กำรตดิตำมประเมนิผล 
 

1. กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร 
ให้มีคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

หนองแม่นำ  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 
   1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ประธำนกรรมกำร 
   2. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    กรรมกำร 
   3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง(นักบริหำรงำนคลัง) กรรมกำร 
   4. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง(นักบริหำรงำนช่ำง)  กรรมกำร 
  5. หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป)   กรรมกำร 

6. นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   เลขำนุกำร 
    ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ในกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร ก ำหนดวิธีกำร
ติดตำม ประเมินผล ตลอดจนกำรด ำเนินกำรด้ำนอื่นที่เก่ียวข้อง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลกำรติดตำม
ประเมินผลต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ 

  โดยให้ผู้ที่เข้ำรับกำรฝึกบอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน   ถ่ำยทอดควำมรู้ต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำร 
พนักงำนส่วนต ำบลทุกท่ำนทรำบ ให้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นรำยลักษณ์อักษรพร้อมชี้แจงในที่ประชุมพนักงำนส่วน
ต ำบลประจ ำเดือน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


