
หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  และการติดตามและประเมินผล
1 หลักสูตรความรู้พืน้ฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
๒ หลักสูตรการพัมนาเกีย่วกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง
๔ หลักสูตรด้านการบริหาร
๕ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ความรู้พืน้ฐานใน วัตถุประสงค์/ ระยะเวลา หน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ เนื้อหา ระดับ จ านวน ด าเนินการ ด าเนินการ

๑.  การปฐมนิเทศ ๑.๑  โครงการ  -เพือ่เสริมสร้าง ระดับของ เท่ากับพนักงาน ปฐมนิเทศ เป็นไปตาม ช่วงเวลาที่  -พนักงานที่บรรจุใหม่มีความ ก.อบต. ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ปฐมนิเทศพนักงาน ความรู้  ความ พนักงานส่วน ส่วนต าบล/ลูกจ้าง รายจ่ายของ บรรจุแต่งต้ัง รู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน จังหวัด และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ใหม่ เกีย่วกับอบต. ต าบล/ ลูกจ้าง ประจ าและพนัก แต่ละโครงการ ได้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย บัญชา

และบทบาท ประจ าและ งานจ้างที่บรรจุ
หน้าที่ที่ได้รับ พนักงานจ้าง แต่งต้ังใหม่
มอบหมาย ที่บรรจุ

แต่งต้ังใหม่

การติดตามและประเมิน
เป้าหมายแผนกงาน/โครงการ วิธีการพัฒนา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ความรู้พืน้ฐานใน วัตถุประสงค์/ ระยะเวลา หน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ เนื้อหา ระดับ จ านวน ด าเนินการ ด าเนินการ

2.  การฝึกอบรม 2.1  โครงการ  -เพือ่พัฒนาและ เท่ากับจ านวน เท่ากับจ านวน ฝึกอบรม เป็นไปตามราย ภายใน   -บุคลากรมีคุณธรรม  - หน่วยงาน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
พัมนาคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม บุคลากรที่ บุคลากรที่ จ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ และจริยธรรมในการ ภายนอก และรายงานผลต่อผู้บังคับ
และจริยธรรม และจริยธรรมใน เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรม โครงการ 2564-2566 ปฏิบัติงานเพือ่บริการ  - ส านักงาน บัญชา

การปฏิบัติงาน ประชานชนและด าเนินชีวิต ปลัด  อบต.
ของบุคลากร อย่างปกติสุข

2.2  โครงการ   เพือ่พัฒนา เท่ากับระดับของ เท่ากับจ านวน ฝึกอบรม เป็นไปตามราย ภายใน   - มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน  - สถาบัน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ฝึกอบรมผู้บริหาร ความรู้และ คณะผู้บริหาร/ บุคลากรที่ จ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ การท างานเพิม่มากขึน้ พัฒนา และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ตามแผนการ วิสัยทัศน์ในการ พนักงานส่วน เข้ารับการอบรม หลักสูตร 2564-2566 บุคลากร บัญชา
ด าเนินการฝึกอบรม ท างานของ ต าบลต าแหน่ง ท้องถิน่
บุคลากรท้องถิน่ ผู้บริหาร ผู้บริหาร  - หน่วยงาน

ภายนอก
2.3 โครงการ  -  เพือ่พัฒนา เท่ากับระดับของ เท่ากับจ านวนของ ฝึกอบรม เป็นไปตามราย ภายใน  - มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน  - สถาบัน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ฝึกอบรมผู้ ความรู้ในการ พนักงานส่วน บุคลากรที่ จ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ การท างานเพิม่มากขึน้ พัฒนา และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ปฏิบัติการตาม ปฏิบัติงานใน ต าบล/ เข้ารับการอบรม หลักสูตร 2564-2566 บุคลากร บัญชา
แผนการด าเนินการ หน้าที่ ลูกจ้างประจ า ท้องถิน่
ฝึกอบรมบุคลากร และพนักงาน  -หน่วยงาน
ท้องถิน่ จ้างระดับ ภายนอก

ปฏิบัติการที่เข้า
รับอบรมของแต่
ละคน

การติดตามและประเมิน
แผนกงาน/โครงการ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ความรู้พืน้ฐานใน วัตถุประสงค์/ ระยะเวลา หน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ เนื้อหา ระดับ จ านวน ด าเนินการ ด าเนินการ

3. การศึกษา  หรือ 3.1  โครงการ   เพือ่น าความรู้ที่ เท่ากับระดับของ เท่ากับระดับของ การศึกษา เป็นไปตามราย ภายใน  - ผู้เข้าร่วม  - ส านักงาน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
อบรมสัมมนา ศึกษาอบรมเพือ่ ได้มาประยุกต์ใช้ คณะผู้บริหาร/ คณะผูบริหาร/ หรือ  ดูงาน จ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ โครงการน าความรู้ที่ด้รับมา ปลัด อบต. และรายงานผลต่อผู้บังคับ

พัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ส.อบต.  อบต./ ส.อบต./ หรือ อบรม โครงการ 2564-2566 ประยุกต์ใช้ในการท างาน บัญชา
พนักงานส่วน ลูกจ้างประจ า  ในองค์กรได้
ต าบล/ และพนักงานจ้าง อย่างดี
ลูกจ้างประจ า ที่เข้าศึกษาดูงาน
และพนักงาน ของแต่ละคน
จ้างที่เข้าศึกษาดู
งานของแต่ละคน

4.  การประชุมเชิง 4.1  โครงการ  - เพือ่พัฒนา เท่ากับระดับของ เท่ากับจ านวนของ ประชุมเชิง เป็นไปตามราย ภายใน  - มีความรู้และวิสัยทัศน์ ทุกส่วน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ปฏิบัติการ  หรือการ สัมมนาผู้บริหาร/ ความรู้และ คณะผู้บริหาร/ บุคลากรที่ ปฏิบัติการหรือจ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ ในการท างานเพิม่มากขึน้ ราชการและ และรายงานผลต่อผู้บังคับ
สัมมนา ประชุมเชิง วิลัยทัศน์ในการ พนักงานส่วน เข้ารับการอบรม การสัมมนา หลักสูตร 2564-2566 หน่วยงาน บัญชา

ปฏิบติงาน ท างานของ ต าบลต าแหน่ง ภายนอกที่
ผู้บริหาร ผู้บริหารที่เข้า ด าเนินการ

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการของ
แต่ละคน

การติดตามและประเมิน
แผนกงาน/โครงการ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ความรู้พืน้ฐานใน วัตถุประสงค์/ ระยะเวลา หน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ เนื้อหา ระดับ จ านวน ด าเนินการ ด าเนินการ

4.2  โครงการ  - เพือ่พัฒนา          - 27  คน ประชุมเชิง เป็นไปตามราย ภายใน  -    มีความรู้เพิม่มากขึน้ ทุกส่วน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
เชิงประชุม ความรู้ของ ปฏิบัติการหรือจ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ ราชการและ และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ปฏิบัติการ/สัมมนา สมาชิกสภา การสัมมนา หลักสูตร 2564-2566 หน่วยงาน บัญชา
เพิม่ประสิทธิภาพ ภายนอกที่
สมาชิกสภาฯ ด าเนินการ
4.3  โครงการ  - เพือ่พัฒนา กลาง/ต้น 4 ต าแหน่ง ประชุมเชิง เป็นไปตามราย ภายใน  - มีความรู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ประชุมเชิง ความรู้  ทักษะ ปง./ชง. ปฏิบัติการหรือจ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ ในหน้าที่ได้อย่างมี ราชการและ และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ประฏิบัติการ/ ประสบการณ์ใน ปก./ชก. การสัมมนา หลักสูตร 2564-2566 ประสิทธิภาพขึน้ หน่วยงาน บัญชา
สัมมนา การปฏิบัติงาน ภายนอกที่
เพิม่ประสิทธิภาพ ด าเนินการ
บุคลากรใน
ส านักงานปลัด
4.4  โครงการ  - เพือ่พัฒนา ต้น 6 ต าแหน่ง ประชุมเชิง เป็นไปตามราย ภายใน  - มีความรู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ประชุมเชิง ความรู้  ทักษะ ปง./ชง. ปฏิบัติการหรือจ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ ในหน้าที่ได้อย่างมี ราชการและ และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ปฏิบัติการ/ สัมมนา ประสบการณ์ใน การสัมมนา หลักสูตร 2564-2566 ประสิทธิภาพขึน้ หน่วยงาน บัญชา
เพิม่ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ภายนอกที่
บุคลากรในกองคลัง ด าเนินการ

การติดตามและประเมิน
แผนกงาน/โครงการ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ความรู้พืน้ฐานใน วัตถุประสงค์/ ระยะเวลา หน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ เนื้อหา ระดับ จ านวน ด าเนินการ ด าเนินการ

4.5  โครงการ  - เพือ่เพิม่พูน ต้น 3  ต าแหน่ง ประชุมเชิง เป็นไปตามราย ภายใน  - มีความรู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
เชิงประชุม ความรู้  ทักษะ ปง./ชง. ปฏิบัติการหรือจ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ ในหน้าที่ได้อย่างมี ราชการและ และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ประฏิบัติการ/ ประสบการณ์ การสัมมนา หลักสูตร 2564-2566 ประสิทธิภาพขึน้ หน่วยงาน บัญชา
สัมมนาเพิม่ ในการปฏิบัติงาน ภายนอกที่
ประสิทธิภาพ ด าเนินการ
บุคลากรในกองช่าง
4.6โครงการ  - เพือ่เพิม่พูน ต้น 4 ต าแหน่ง   ประชุมเชิง เป็นไปตามราย ภายใน  - มีความรู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ประชุมเชิง ความรู้  ทักษะ ปฏิบัติการหรือจ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ ในหน้าที่ได้อย่างมี ราชการและ และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ประฏิบัติการ/ ประสบการณ์ การสัมมนา หลักสูตร 2564-2566 ประสิทธิภาพขึน้ หน่วยงาน บัญชา
สัมมนาเพิม่ ในการปฏิบัติงาน ภายนอกที่
ประสิทธิภาพ ด าเนินการ
บุคลากรในกอง
สวัสดิการสังคม

การติดตามและประเมิน
แผนกงาน/โครงการ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ความรู้พืน้ฐานใน วัตถุประสงค์/ ระยะเวลา หน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ เนื้อหา ระดับ จ านวน ด าเนินการ ด าเนินการ

4.7  โครงการ  - เพือ่เพิม่พูน กลาง/ต้น 5 ต าแหน่ง ประชุมเชิง เป็นไปตามราย ภายใน  - มีความรู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ประชุมเชิง ความรู้  ทักษะ ปง./ชง. ปฏิบัติการหรือจ่ายของแต่ละ ปีงบประมาณ ในหน้าที่ได้อย่างมี ราชการและ และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ปฏิบัติการ/สัมมนา ประสบการณ์ ปก./ชก. การสัมมนา หลักสูตร 2564-2566 ประสิทธิภาพขึน้ หน่วยงาน บัญชา
เพิม่ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน คศ.1 ภายนอกที่
บุคลากรในกอง        คศ.2 ด าเนินการ
การศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม
4.8  โครงการ  - ซักซ้อมการ เท่ากับระดับของ เท่ากับจ านวนของ ประชุมเชิง          - ภายใน  - มีความรู้ปฏิบัติงาน ส านักงาน ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ประชุมประจ าเดือน การปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร/ บุคลากรที่เข้าการ ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ในหน้าที่ได้อย่างมี ปลัด อบต. และรายงานผลต่อผู้บังคับ
บุคลากรใน ในรอบเดือนที่ผ่าน พนักงานส่วน ประชุมประจ า หรือการ 2564-2566 ประสิทธิภาพขึน้ บัญชา
หน่วยงาน มาเพือ่ใช้เปน็แนว ต าบลใน เดือน สัมมนา

ทางในการปฏิบัติ ต าแหน่ง
หน้าที่ที่ถูกต้อง ผู้บริหารที่เข้า

การประชุม
ประจ าเดือนของ
แต่ละคน

การติดตามและประเมิน
แผนกงาน/โครงการ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ความรู้พืน้ฐานใน วัตถุประสงค์/ ระยะเวลา หน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ เนื้อหา ระดับ จ านวน ด าเนินการ ด าเนินการ

5  โครงการอืน่ๆ 5  โครงการอืน่ๆ          -           -             -         -        - ปีงบประมาณ                 -        -  ทดสอบตามแบบที่ก าหนด
ที่สามารถก าหนด ที่สามารถก าหนด 2564-2566 และรายงานผลต่อผู้บังคับ
ภายหลัง ภายหลัง บัญชา
ตามความจ าเป็น ตามความจ าเป็น
และสถานการณ์ และสถานการณ์

การติดตามและประเมิน
แผนกงาน/โครงการ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                (ลงชือ่)            (ลงชือ่)

 (นายชัชวาลย์    กรเกษม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปร้ียว

 (นางธวัฒน์    มีสรรพวงศ์)
  นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปร้ียว
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