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ค าน า 
 

   การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ค านึงถึงการสร้างก าลังคนใน
การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
ต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่งและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มี
คุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้าน
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ได้ใช้
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ในการด าเนินการ รวมทั้งได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเมืองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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                                 สิงหาคม  2563 
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1 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 

อ าเภอเมืองยาง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ส่วนที่ 1 
1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 หมวด
12 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนา
ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดย
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได ้หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
พัฒนาของ     แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่จะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป   การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม   และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่   24  ตุลาคม 2545 หมวด
12 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  จึงมีความจ าเป็น
ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว
ขึ้น 
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ส่วนที่ 2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้ ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.จังหวัด ก าหนด 

1.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
1.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่        

ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

1.6 เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
2.1 พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจแบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์

ของส่วนรวม 
2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน 
2.5 เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
2.6   เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  ข้อ 267  การพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง  5 ด้าน ได้แก่ 

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

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

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
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4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
4. หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
5. หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
6. หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
7. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
8. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
9. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
10. หลักสูตรนักบริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
11. หลักสูตรนักบริหารงานช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง  
12. หลักสูตรนักบริหารงานศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
13. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
14. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
15. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
16. หลักสูตรนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
17. หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
18. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
19. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
20. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
21. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
22. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง    
23. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
24. หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
25. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
26. หลักสูตรครูหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
27. หนักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
28. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง



 
 

หลักสูตรการพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 

1. แผนพัฒนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายก 
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับการฝึกอบรม    
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก 
อบต.  หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
1 ครั้ง/ปี 

2 2 2 / / 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ
นายก อบต. หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

  

 



 

 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา 
อบต. หรือ หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างานของ
ประธานสภาให้มีทักษะความรู้
และความเข้าใจในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 

ประธานสภาได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับ             
รองประธานสภาอบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของรองประธานสภาให้มี 
ทักษะความรู้และความเข้าใจ 
ในการท างานมากยิ่งข้ึน 

รองประธานสภาได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืน         
ที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของ ส.อบต. ให้มีทักษะความรู้ 
และความเข้าใจในการท างาน 
มากยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภา อบต. ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

30 30 30 / / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ
สภาอบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของ เลขานุการสภา อบต. ให้มี 
ทักษะความรู้และความเข้าใจ 
ในการท างานมากยิ่งข้ึน 

เลขานุการสภา อบต. 
ได้รับการฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

 

4 
5 



 

หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 (แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับ             
นักบริหารงานท้องถิ่น หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัด อบต. ใหม้ีความรู้ 
ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
(ปลัด อบต.)  ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับ              
นักบริหารงานทั่วไป หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนให้มีความรู้ 
ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานทั่วไป 
ได้รับการฝึกอบรม               
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับ 
นักบริหารงานการคลัง 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละ
ส่วนให้มีความรู้ทักษะและความ
เข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานการคลัง
ได้รับการฝึกอบรม        
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

 

 

 

6 



 
 
  

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับ 
นักบริหารงานช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการให้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานช่างได้รับ
การฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับ             
นักบริหารงาน 
การศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการให้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับ 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการให้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคมได้รับการฝึกอบรม 
 1 ครัง้/ปี 

1 1 1 / / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการให้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการ
งานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
เงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
ยาคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

 

 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนา
ชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
เงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายไดห้รือหลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

15 หลักสูตรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

 

8 



 

 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับครูหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

20 หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

       

21 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
แต่ละต าแหน่ง หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของพนักงานจ้างให้มีความรู้ 
ทักษะความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

12 12 12 / / 

9 
10 



11 
ส่วนที่ 4 

4.1 วิธีการด าเนินการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
1.  แจกแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมให้ข้าราชการการเมือง  ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการฝึกอบรม 
2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
       2.1  ข้อมูลทั่วไป 

2.2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
2.3  ข้อเสนอแนะ 

 ค าตอบหรือข้อมูลของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการและวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมจากพนักงานส่วนต าบล จ านวน 15 ราย  ลกูจ้างประจ า 
จ านวน  -  ราย  และพนักงานจ้าง  จ านวน  18  ราย สรปุได้ดังนี้ 
1.  ความต้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว หรือต้องการให้หน่วยงานภายนอกจัดฝึกอบรม   
 

ข้อ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  2564 
(หลักสูตร) 

ปีงบประมาณ  2565 
(หลักสูตร) 

ปีงบประมาณ  2566 
(หลักสูตร) 

1 -ระเบียบกฎหมายใหม่และที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่น 

-นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง -ระเบียบกฎหมายใหม่
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

2 -นักทรัพยากรบุคคล -นักทรัพยากรบุคคล -นักทรัพยากรบุคคล 
3 -การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บันทึกบัญชี e-laas 
-ระเบียบกฎหมาย การบริหารงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง 

-หลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่าย 
การจัดท าฏีกา  การจัดเก็บ
เอกสารที่ถูกต้อง 

4 -ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบ ,พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้าง  และหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย 

-หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย การจัดท า    
ฏีกา การจัดท าบัญชี ในระบบ        
e-laas   แบบมือให้ถูกต้อง 

-การเพ่ิมทักษะการเบิกจ่ายให้
สัมฤทธิ์ผลภายใต้การปิดบัญชี
ด้วยระบบ  e-laas    

5 -โครงการอบรมจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

-โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานการคลัง 

6 -การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

-การลงข้อมูลในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

-การปฏิบัติงานตามระเบียบ
อย่างไรให้ไกลจากข้อทักท้วง
หน่วยงาน สตง. เพื่อปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 

7 -อบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

-อบรมการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน 

-อบรมการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
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ข้อ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  2564 
(หลักสูตร) 

ปีงบประมาณ  2565 
(หลักสูตร) 

ปีงบประมาณ  2566 
(หลักสูตร) 

8 -ระเบียบวินัยข้าราชการ -ระเบียบวินัยกฎหมายจราจร -อบรมการใช้รถยนต์
ส่วนกลางของทางราชการ 

9 -การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-การจัดท า รูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

10 -นายช่างไฟฟ้า -ระบบไฟฟ้าในงานโซลาเซลล์ -งานสารบรรณ 
11 -การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น 

-การจัดท างบประมาณ 
-การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-การจัดท าแผนที่ภาษี 

-ระเบียบพัสดุ 

12 -งานสารบรรณ -ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน -เทคนิคคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
13 -ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาต

ก่อสร้างบ้าน 
-ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน -ความรู้เกี่ยวกับการขุดดิน   

ถมดิน 
14 -งานสารบรรณและการเขียน

หนังสือราชการ 
-เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
และการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 

15 -การจัดเก็บรายได้ และ e-laas -การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่ -เทคนิคการจัดเก็บรายได้ 
16 -งานสารบรรณเก่ียวกับการร่าง

หนังสือ การรับและการส่งหนังสือ 
และการพิมพ์หนังสือราชการให้
ถูกต้อง 

-การอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

-การจัดซื้อจัดจ้าง 

17 -การจัดท าหนังสือการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมใหม่ๆ 

-อบรมครู/ผู้ดูแลเด็กการจัดการเรียน
การสอนด้วยสื่อและกิจกรรม
สร้างสรรค์ 

-อบรมศิลป์สร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

18 -กฎหมายการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
หลักเกณฑ์การจัดท าข้อมูลเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

-ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

-ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่เป็น
อัตรายต่อสุขภาพ 

19 -การจัดท าสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

-การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและ
เทคนิคการจัดการในชั้นเรียน 

-อบรมครูปฐมวัยสนุกด้วยสื่อ
และกิจกรรมสร้างสรรค์
พัฒนาสมองเด็ก 

20 -การจัดท าสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ -การศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต่างๆ 

-การอบรมต่างๆที่เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย 

21 -การจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้อง
และเป็นธรรม 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษ ี

-การจัดท าแผนที่ภาษี 

22 -ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
ข้อ 6 

- หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
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ข้อ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  2564 
(หลักสูตร) 

ปีงบประมาณ  2565 
(หลักสูตร) 

ปีงบประมาณ  2566 
(หลักสูตร) 

23 -การจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐรูปแบบ
ใหม่ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

-การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-จิตวิทยาการบริหารส าหรับ
หัวหน้างาน 

24 -คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์เพ่ืองาน
ก่อสร้าง 

-การร่างหนังสือให้ถูกต้องตามหลัก
งานสารบัญ 

-การเขียนสูตรExcell เพ่ือ
การประมาณราคา 

25 -งานสวัสดิการสังคมฯ 
 

-งานสังคมสงเคราะห์ -การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

26 -ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

-การบริหารงานบุคคล -วินัยในการปฏิบัติราชการ 

27 -อบรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี   

-คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

- อบรมศึกษาดูงานเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

28 -การอบรมพัฒนาศักยภาพครู -การเลื่อนวิทยะฐานะ -การฝึกอบรมลูกเสือส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

29 หลักสูตรตามต าแหน่งสายงานที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

หลักสูตรตามต าแหน่งสายงานที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

หลักสูตรตามต าแหน่งสายงาน
ที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี 

 
ข้อที่   3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

1. เนื้อหาการฝึกอบรมควรเกิดประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถพัฒนา
องค์กรได้ 

2. วิทยากรควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถท่ีมีประสบการณ์เชื่อถือได้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 



4.2 วิธีการพัฒนาบุคลากร 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน

จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

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

4.3 แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบล 
การจัดการความรู้  (Knowledge Management)   คือการบริหารจัดการความรู้ คือ ระบบ

บริหารจัดการความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบครบถ้วน ง่ายต่อการเรียกใช้ จัดเก็บตามความต้องการ เก็บรักษา
ความรู้ให้ควบคู่กับองค์กรตลอดไป โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ 

กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Process) 
การด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  การ
สร้างและ
แสวงหา
ความรู้ 

3.  การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

4.  การประมวล
และกลั่นกรอง

ความรู้ 

5.  การเข้าถึง
ความรู้ 

6.  การแบ่งปัน 
และแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 
7.  การเรียนรู้ 

 

1.  การบ่งชี้
ความรู้ 

KM Process 
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กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้  ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  มาตรา 11  ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที
พัฒนาความรู้ เพ่ือให้เป็นลักษณะองค์กร  แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์  สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้จะอยู่ร่วมกัน 

1.  การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge Identification)   องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมาย ของ องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี    การส่งเสริมการศึกษาควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่   การพัฒนาด้านการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  

2.การสร้างและแสวงหาความรู้  (Knowledge Creation and Acquisition)   เป็นการสร้างความรู้ใหม่ๆ  
หรือแสวงหาความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กรนั้นยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ความรู้ความสามารถทางด้านการปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge  Organization)  การวางโครงสร้างเพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการเก็บความอย่างเป็นระบบในอนาคต  ใน เว็บไซต์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลา
ค้าว  และ ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  

4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้  (Knowledge  Codification  and  Refinement)    เป็น
การปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาเอกสารหรือองค์ความรู้ให้เป็นสมบูรณ์มีมาตรฐาน  ท าให้เข้าใจง่าย และสมบูรณ์ 

5.  การเข้าถึงความรู้  (Knowledge  Access)  เป็นการให้ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายสะดวก ในเว็บไซต์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ 

6. การแบ่งปันความรู้  ( knowledge Sharing)   มีการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับมาจากการอบรม สัมมนาใน
หลักสูตรต่างๆ  ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงานทุกท่าน 
  
ส่วนที่ 5  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

-ใช้งบประมาณตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  - 2566 
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ส่วนที่ 6 

การติดตามและประเมินผล 
1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน  7 วันท าการ 

นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดย 
core  team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ส่วนที่ 7 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
1.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- นักทรัพยากรบุคคล 

2.  วิเคราะห์ปัญหา  และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

3.  พิจารณาว่า  บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน  
ที่ต้องมีการฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ต่อคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

5.  จัดส่งบุคคลไปอบรม  และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
- นักทรัพยากรบุคคล 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

7.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 

- นักทรัพยากรบุคคล 

8.  ประเมินผล - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- นักทรัพยากรบุคคล 
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การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาเปน็รายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 
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แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาผู้บริหาร 

1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอ่ืนจัด
อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
      1.2 การศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง  
      1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

  2.การพัฒนาสมาชิกสภา อบต. 
2.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเองหรือหน่วยงานอ่ืนจัด

อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
         2.2 การศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง  
         2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

3. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
3.1 จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนาและทัศน

ศึกษาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   
  3.2 เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้

และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 
                   3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

  4. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
4.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคล   ที่บรรจุ

ใหม่ภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
       4.2 การปฐมนิเทศ แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงาน

ใหม ่
       4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ                  

3-4 เดือน/ ครั้ง เพื่อให้ มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
  ชื่อ_______________________สกุล___________________ ต าแหน่ง_________________________ 
 

   1. ท่านต้องการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกด้านใดมากท่ีสุด ในช่วงระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า   
                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

   1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หลักสูตร...................................................................................... ...................... 
   ............................................................................................................................. .................................................. 
   1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หลักสูตร............................................................................................................ 
   ........................................................................... ......................................................................................... ............ 
   1.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร.............................................................................. ............................... 
   .................................................................................................................................... ........................................... 
   .................................................................................... ...................................................................... ..................... 
 

2.  ท่านต้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว (หน่วยงานภายใน) จัดฝึกอบรมด้านใดมากท่ีสุด                           
     ในช่วงระยะเวลา  3 ปีข้างหน้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

   2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หลักสูตร.................................................................................... ....................... 
   ..................................................................................... ................................................................................. ........ 
   2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หลักสูตร.............................................................................. ............................. 
   ............................................................................................................................................... ............................... 
   2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร............................................................... ............................................. 
   ............................................................................................................................. ................................................ 
   ........................................................................................................................................................... .................. 
 

3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอบรม  
   ............................................................................ ................................................................................... ............. 
   ............................................................................................................................. ............................................... 
   ............................................................................................................................. ............................................... 
   ............................................................................................................................................................. ............... 
   ............................................................................................................................. ............................................... 
 
    

 
(ลงชื่อ)_______________________________ผู้ให้ข้อมูล 

(__________________________) 
ต าแหน่ง______________________________________ 


