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ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.1. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์กร  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่ๆ มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
1.2 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  
ระบุดังนี้ 

ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 3.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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1.3. ประกาศ ก.อบต. จังหวัดบึงกาฬ 

ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลก่อนมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้านดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน  โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง  และพนักงาน
จ้าง 
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ส่วนที่ 2   

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1) เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์   
2) เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้
เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์   
3) เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด 
4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

2.2 เป้าหมายของการพัฒนา 
1) การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 
2) การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3) การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
4) การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
5) การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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ส่วนที่  3   

หลักสูตรการพัฒนา 

3.1 หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.2561-2563) 
1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. หลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
9. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
11. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
12. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/ประปา/ไฟฟ้า 
13. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
14. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
15. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
16. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
17. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
18. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
19. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
20. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
21. หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 
22. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
23. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
24. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
25. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
26. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ส่วนที่ 4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  (แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  
ที ่
  

  
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

  

  
วัตถุประสงค์ 

  

  
การด าเนินงาน 

  

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกับ 

(คน) (คน) (คน) การเอง หน่วยงานอ่ืน 
1 หลักสตูรเกีย่วกับนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบรหิารงาน
มากยิ่งข้ึน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

2 หลักสตูรเกีย่วกับรองนายกฯ หรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
นายกฯ ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองนายกฯได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู ้1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

3 หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการนายกฯ หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของเลขา
นายกฯ ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการท างานมากยิ่งข้ึน 

เลขานุการนายกฯ ได้รับการการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   / 

4 หลักสตูรเกีย่วกับประธานสภา/รอง
ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ประธานสภา/รองประธานสภา/
เลขานุการสภา/สมาชิกสภาหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะ ความรูแ้ละ
ความเข้าใจในการท างานมากยิ่งข้ึน 

ประธานสภา/รองประธานสภา/
เลขานุการสภา/สมาชิกสภาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้องฯ ได้รับ
การการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

16 16 16   / 
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2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

        ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อบต.
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

        (คน) (คน) (คน)   

1 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด อบต.
ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลัด เทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   / 

2 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานทั่วไปหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
บริหารงานท่ัวไปใหม้ีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานท่ัวไปไดร้ับ
การฝึกอบรม1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

3 

หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองคลังได้มคีวามรู้ ทักษะความ
เข้าใจในการบริหารงาน ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งข้ึน 

ผู้อ านวยการกองคลังได้รบั
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

4 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานช่างหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้าส่วนโยธา ไดม้ีความรู้ ทักษะความเข้าใจ 
ในการบริหารงาน ในหน้าท่ีที่รับผดิชอบมาก
ยิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วนโยธาไดร้ับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   / 

5 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์ฯหรอื
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   / 

6  
หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 
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2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

        ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อบต. 
ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกับ 

        คน) (คน) (คน) การเอง หน่วยงานอ่ืน 
7 หลักสตูรเกีย่วกับ เจ้าหน้าท่ี/จพง.

ป้องกันฯหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

8 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / 

9 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / 

10 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / 

11 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

12 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

 13 หลักสตูรเกีย่วกับช่างโยธา/นายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 
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2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

        ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกับ 

        (คน) (คน) (คน) การเอง หน่วยงานอ่ืน 
14 หลักสตูรเกีย่วกับช่างประปา/ช่างไฟฟ้า

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

15 
หลักสตูรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานบนัทึก
ข้อมูล 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1   / 

16 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1 

  / 
17 หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กเล็กฯหรือ

หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

10 10 10   / 

18 หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

9 9 9    / 

19 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับ
ปริญญาตร ี

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถน า
ความรู้ความสามารถกลบัมาพัฒนาท้องถิ่น 

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัของ
รัฐ 

1 1 1   / 

20 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับ
ปริญญาโท 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถน า
ความรู้ความสามารถกลบัมาพัฒนาท้องถิ่น 

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัของ
รัฐ 

1 1 1   / 
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ส่วนที่ 5 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 – 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกอบต.หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการอบต.หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธานสภา 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา อบต. หรอื
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

60,000.00 70,000.00 70,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาอบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท)  

ที่มาของงบประมาณ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับ นักบริหารงาน อบต. หรือ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

13 หลักสตูรเกีย่วกับ จพง.ป้องกันฯหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

14 หลักสตูรเกีย่วกับช่างประปา/ช่างไฟฟ้าหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

15 หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

16 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานบันทึก
ข้อมูล 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท)  

ที่มาของงบประมาณ 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000.00 10,000.00 20,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

29 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

20 การส่งเสริมศึกษาต่อปริญญาโท 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

  รวม 775,000.00 785,000.00 795,000.00   
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ส่วนที่ 6 

 การตดิตามประเมินผล 
องค์กรติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาบุคลากร 

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  ประกอบด้วย  
1.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  กรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนการคลัง    กรรมการ 
5. หัวหน้าส่วนโยธา     กรรมการ 
6. หัวหน้าส่วนสาธารณสุข    กรรมการ 
7. หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม   กรรมการ 
8. หัวหน้าส่วนการศึกษา    กรรมการ 
9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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รายงานสรุปการเข้ารับอบรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วันที่เข้าอบรม 
1 นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์ ปลัด อบต. 1. โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร กลยุทธ์การปฏิบัติหน้าที่

ของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
การบริหารงบประมาณ หลั กการพิจารณาอนุมั ติ
งบประมาณ ฯ" 
 

15-17 มี.ค. 2561 

2. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 
ประจ าปี 2561 
 
 

9-12 ก.ย. 2561 

2 นางนงนุช  บรรณบดี รองปลัด อบต. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบ
การเงินระหว่างมือและระบบ e-LAAS  

3-5 ส.ค.2561 

3 นางปาริชาติ  ใจศรี หัวหน้าส านักปลัด 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

19-22 ธ.ค. 2560 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
เชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด 
 

1-2 ส.ค. 2561 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 
 

2-5 ก.ย. 2561 

4 นางสราวลี  เพ็งมีพรหมจักร ผอ.กองคลัง 1. อบรมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ ระบบโปรแกรมทะเบียน
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. รุ่นที่ 3 

14 มี.ค. 2561 

2. โครงการฝึกอบรมโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯ 

4-7 พ.ค. 2561 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบ
การเงินระหว่างมือและระบบ e-LAAS 
 

3-5 ส.ค.2561 

4. โครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

21-23 ส.ค. 2561 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 
 

2-5 ก.ย. 2561 

5 นางมลิวรรณ ประชาชัย ผอ.กองการศึกษาฯ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบต าแหน่งและการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2561 

29 มิ.ย.–1 ก.ค. 
2561 

2. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 
ประจ าปี 2561 ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 

9-12 ก.ย. 2561 



  

6 นายสุวนัย  สาวะริพล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 1. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน
ปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ 
 

31 ม.ค.2561 
 
 

2. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 28 

23 ก.ย.- 19 ต.ค. 
2561 

7 นายเพชร  ลามค า นักวิเคราะห์ฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 

2-5 ก.ย. 2561 

8 นายวรกานต์  มแีวว นักทรัพยากรบุคคล 1. อบรมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ ระบบโปรแกรมทะเบียน
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. รุ่นที่ 3 
 

 

14 มี.ค. 2561 
 
 
 

2. โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่”รุ่นที่ 16   

16 - 20 พ.ค. 
2561 

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบต าแหน่งและการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2561 

29 มิ.ย.–1 ก.ค. 
2561 

4. โครงการอบรมหลั กสู ตร “การพัฒนา ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” ระดับจังหวัดบึงกาฬ 
 

13 ก.ย. 2561 

9 จ่าเอกทองปุ่น สกุลซ้ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเ น่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

19-22 ธ.ค. 2560 

2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
ชุมชนทั่วประเทศ รุ่นที่ 5 
 

22-24 ก.พ. 2561 

10 นางสาวขวัญธิดา  จักราช เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน
ปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ 
 

31 ม.ค.2561 

2. โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการยกร่าง
ข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการและประสบการณ์การร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
 

10-12 ก.ค. 2561 
 
 
 
 

3. โครงการศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาปฏิบัติราชการ
จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

26-27 ก.ย. 2561 

11 นางพัทธนันท์   ทิพย์จันทร ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

1. โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่”รุ่นที่ 16   

16 - 20 พ.ค. 
2561 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบ
การเงินระหว่างมือและระบบ e-LAAS 
 

3-5 ส.ค.2561 

12 นางสาวสุนิตย์  ขุ่ยรา้นหญ้า ครู คศ.2 1. โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน     
ยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2561 
 

17-20 มี.ค. 2561 



  

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบต าแหน่งและการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2561 

29 มิ.ย.–1 ก.ค. 
2561 

3. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 
ประจ าปี 2561 ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
 
 
 

9-12 ก.ย. 2561 

14 นางสาวสายใจ เขียวเซ็น ครู คศ.2 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 7” 

4-10 มี.ค. 2561 
 
 

2. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 
ประจ าปี 2561 ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
 

9-12 ก.ย. 2561 

15 นางพจนีย์  ศิริปะกะ ครู คศ.2 1. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 

25 ม.ค. 2561 
 
 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 4” 

5-12 ก.พ. 2561 
 

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบต าแหน่งและการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2561 
 

29 มิ.ย.–1 ก.ค. 
2561 

4. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 
ประจ าปี 2561 ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
 
 

9-12 ก.ย. 2561 

16 นางดวงสมร  สีจันทร ์ ครู คศ.1 1. โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน     
ยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2561 
 

17-20 มี.ค. 2561 
 

2. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 
ประจ าปี 2561 ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
 

9-12 ก.ย. 2561 

17 นางทัศณีพร  นันทา ครู คศ.1 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ประจ าปี 
2561 ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 

9-12 ก.ย. 2561 

18 นางไพรินทร์  เนตร์จันทร์  ครู คศ.1 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ประจ าปี 
2561 ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
 

9-12 ก.ย. 2561 

19 นางระวิวรรณ  ยอดแสง ครู คศ.1 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเ น่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

19-22 ธ.ค. 2560 

2. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 
ประจ าปี 2561 ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
 

9-12 ก.ย. 2561 

 


