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องค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 



 

 

 

 

 
 

ค ำน ำ 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี (๒๕64-๒๕๖6 ) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภูนั้น  ได้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้   เพ่ือพัฒนาให้
พนักงานส่วนต าบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการ
พัฒนาในหลาย ๆ มิติ    ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ        ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง    ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบลต าบลล าภูให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูต่อไป 
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แผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  ๓  ปี  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕64 –๒๕66 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำภู อ ำเภอเมอืงนรำธิวำส 
………………………………………………… 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 

  ๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
หมวดที่ ๑๒    ส่วนที่  ๓    เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ  ๒๕๘ - ๒๙๕    ก าหนดให้พนักงาน
ส่วนต าบล มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล   ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดี   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้   
หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ ความจ าเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้  และอาจกระท าได้
โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)    องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล     ต้นสังกัด  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  ๑.๒  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
หมวดที่ ๑๒    ส่วนที่  ๓    เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล    ข้อ  ๒๖๙  ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  โดยให้ก าหนด       เป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล   มีระยะเวลา  ๓  ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  นั้น 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

- ๒ – 
 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
พนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี (ปีงบประมาณ ๒๕64-๒๕๖6) ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านความรู้     
ความสามารถ  ทักษะและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

2.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม    
จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ 
   ๒.๓  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

๓.  เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
3.1 พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานบริหารทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี                                  

อย่างน้อย ๑ หลักสูตร   
3.2  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละป ี  

อย่างน้อย ๑ หลักสูตร   
3.3  พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย  ๑ หลักสูตร   

 
๔.ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู เห็นควรให้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) โดยให้มีของเขต
เนื้อหาครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑.การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ให้มีความสองคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตาม
กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี 

๒.ให้บุ คลากรขององค์การบริหารส่ วนต าบลล าภู  ต้องได้ รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 

 (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 



 

 

 

 

 (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
 (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
-๓- 

๕.งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
 

ที ่ ส่วนรำชกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 
ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 

๑. ส านักปลัด 500,000 
 

500,000 500,000 แยกเฉพาะ 
งานป้องกัน 
50,000 

๒. กองคลัง 
 
 

100,000 100,000 100,000  
 

๓. กองช่าง 
 
 

50,000 50,000 50,000  
 

๔. 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

80,000 80,000 80,000  

รวม 730,000 730,000 730,000  
 

๖.  หลักสูตรกำรพัฒนำ      
6.1  สายงานผู้บริหาร   ประกอบด้วยหลักสูตร  

- หลักสูตรด้านการบริหาร 
- หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 

๖.๒ สายงานผู้ปฏิบัต ิ
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ๖.๓ สายงานพนักงานจ้าง 
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 



 

 

 

 

- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

-๔- 
 

๗. วิธกีำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   เป็นหน่วยด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น               กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม  ดังนี้ 
  ๑.  การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุ
เข้ารับราชการ    เฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่     
  ๒.  การฝึกอบรม  อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู    หรือโดย
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 
  ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา   อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบล , ก.อบต.จังหวัด  , สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๕. การสอนงานการให้ค าปรึกษา  หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม  ท าโดยหัวหน้างาน
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
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ที ่ โครงการ/
หลักสตูร 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่มาของ
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ปี ๒๕64 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕66 

(จ านวนคน) 
1 อบรม

ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ อบต.
และบทบาทหน้าท่ี 

3 3 3 ส านักงานปลัด ช่วงบรรจุ
แต่งตั้ง 

พนักงานท่ี
บรรจุใหมม่ี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ปฐมนิเทศต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

2 หลักสตูร    
นักบริหารงาน 
ท้องถิ่นหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของปลัด อบต.
และรองปลดั อบต.และ
เพิ่มความรูค้วามเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

๒ ๒ ๒ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ใน
การท างานมาก
ขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
 

3 หลักสตูร    
นักบริหารงาน
ทั่วไปหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของหัวหน้า
ส านักปลดั .และเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ใน
การท างานมาก
ขึน้ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

4 หลักสตูร    
นักบริหารงาน
การคลัง.หรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองคลัง.และ
เพิ่มความรูค้วามเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ กองคลัง ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ใน
การท างานมาก
ขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ โครงการ/

หลักสตูร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ปี ๒๕64 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕66 

(จ านวนคน) 
5 หลักสตูรนัก

บริหารงานช่าง
หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองช่าง.และ
เพิ่มความรูค้วามเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

๒ ๒ ๒ กองช่าง ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ใน
การท างานมาก
ขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

6 หลักสตูรนัก
บริหารงาน
การศึกษาหรือ
หลักสตูรอืน่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของหัวหน้า
ส่วนการศึกษาและเพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ กองการศึกษา  ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ใน
การท างานมาก
ขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

7. หลักสตูรนัก
ทรัพยากร
บุคคลหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หนา้ที่ได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

8 หลักสตูรนิติกร
หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ โครงการ/
หลักสตูร 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่มาของ
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ปี ๒๕64 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕66 

(จ านวนคน) 
9 หลักสตูร

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 

10 หลักสตูร
นักพัฒนา
ชุมชนหรือ
หลักสตูรอืน่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 

11 หลักสตูรเจ้า
พนักงาน
ประชาสมัพันธ์
หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึน้ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 

12. หลักสตูร
นักวิชาการ
ตรวจสอบ
ภายในหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่มาของ ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน การติดตามและ



 

 

 

 

ปี ๒๕64 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวนคน) 

งบประมาณ ด าเนินการ ได้รับ ด าเนินการ ประเมินผล 

13 หลักสตูรนักจดัการ
งานท่ัวไปหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล
ใหม้ากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

14 หลักสตูรนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือหลักสตูรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล
ให้มากยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

15 หลักสตูรเจ้า
พนักงานธุรการหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล
ให้มากยิ่งขึ้น 

3 
๑ 
1 

3 
๑ 
1 

3 
๑ 
1 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

16 หลักสตูรเจ้า
พนักงานพัฒนา
ชุมชนหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล
ให้มากยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ โครงการ/

หลักสตูร 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ที่มาของ

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ปี ๒๕64 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕66 

(จ านวนคน) 



 

 

 

 

17 หลักสตูร
พยาบาล
วิชาชีพหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

18 หลักสตูร
นักวิชาการเงิน
และบัญชีหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ ๑ กองคลัง ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

19 หลักสตูร
นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ กองคลัง ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

20 หลักสตูรเจ้า
นักวิชาการ
พัสดุหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

1 1 1 กองคลัง ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

21 หลักสตูรเจ้า
พนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลให้
มากยิ่งข้ึน 

๑ 
1 

๑ 
1 

๑ 
1 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ โครงการ/

หลักสตูร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่มาของ

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ปี ๒๕64 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕66 

(จ านวนคน) 



 

 

 

 

22 หลักสตูรนาย
ช่างโยธาหรือ
หลักสตูรอืน่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบล
ให้มากยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ กองช่าง ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

๒3 หลักสตูรนาย
ช่างส ารวจหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบล
ให้มากยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ กองช่าง ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

24 หลักสตูร
นักวิชาการ
ศึกษาหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบล
ให้มากยิ่งขึ้น 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ ๑ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

25 หลักสตูรนัก
สันทนาการหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบล
ให้มากยิ่งขึ้น 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ ๑ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

26 หลักสตูรครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษาหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบล
ให้มากยิ่งขึ้น 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ ๑ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่มาของ

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 



 

 

 

 

(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) 
27 หลักสตูรเกีย่วข้อง

กับพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่งหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างให้มาก
ยิ่งข้ึน 
 

๒๑ 
 
 
 
 
 

๒๑ ๒๑ ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

28 หลักสตูรผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กให้มาก
ยิ่งข้ึน 

๒ 
 
 

 

๒ ๓ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 

29. ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มี
ความรู้และสามารถน า
ความรู้ความสามารถ
กลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

ปีงบประมาณ
2564-2566 

มีความรู้และ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้มสีิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด
และรายงานผลการ
ฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา 
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๘. กำรติดตำมและประเมินผล    
   ๑. ทดสอบตามแบบที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมก าหนด 
  ๒.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด
(แนบท้ายแผนพัฒนาบุคลากร) ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันกลับจากการอบรม /สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ   เพ่ือ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล    เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน   
ทุกระยะ  ๓  เดือน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 

๔.  น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
หลักสูตร  วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
อ าเภอเมอืงนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 
 



 

 

 

 

 


