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องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห ์
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 



 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1) เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
2) เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง 
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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



  
 

 
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/ป ี

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/ป ี

16 16 16   / 

 
 
 
 
 
 



  

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/ป ี

1 1 1  / 

5 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์ฯหรอื
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / 

6  
หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / 

 
 
 
 

 



  

 

        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  / 

 
 

  



  

 
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  / 



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. หรือ
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 

 
  



  

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท)  

ที่มาของ
งบประมาณ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับ นักบริหารงาน อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

13 หลักสตูรเกีย่วกับ จพง.ป้องกันฯหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

14 หลักสตูรเกีย่วกับช่างประปา/ช่างไฟฟ้าหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

15 หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

16 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานบันทึก
ข้อมูล 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 
 



  

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

งบประมาณ (บาท)  
ที่มาของ
งบประมาณ 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

10,000.00 10,000.00 20,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

29 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

20 การส่งเสริมศึกษาต่อปริญญาโท 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  รวม 775,000.00 785,000.00 795,000.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 การติดตามประเมินผล 
องค์กรติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาบุคลากร 

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  ประกอบด้วย  
1.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  กรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากรก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานสรุปการเข้ารับอบรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

  


