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แผนพัฒนาบุคลากร 
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องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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คำนำ 
 

ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  ไดประกาศเรื่องหลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  ลงวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕    ใน
หมวดท่ี  ๑๒  การบริหารงานบุคคล  สวนท่ี ๓  การพัฒนาพนักงานสวนตำบล  ไดกำหนดใหองคการ
บริหารสวนตำบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตำบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหรูระเบียบ  
แบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  หนาท่ีของพนักงานสวนตำบลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตำบลท่ีดี  
การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชานั้น  ตองพัฒนาท้ัง  ๕  ดานไดแก  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  
ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดาน
ศีลธรรมคุณธรรม  และจรยิธรรม นั้น 

 
 ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา     (ก.

อบต.จ.นม.) องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหบุคลากรไดมีความรูความสามารถ  ทักษะ
เฉพาะของานในแตละตำแหนง  ดานการบริหาร  และดานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม    ประสิทธิ
ภารในการปฏิบัติงาน  และเพ่ือการพัฒนากอใหเกิดประโยชนตอภารกิจขององคกรและสงผลใหองคกร
บรรลุพันธกิจตามท่ีตั้งไว    และพัฒนาไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
       
 
                                                                                          งานการเจาหนาท่ี 
                สำนักปลัด  อบต. 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                 หนา 
 

สวนท่ี  ๑  หลักการและเหตุผล                   ๑ 
สวนท่ี  ๒  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา        5 
สวนท่ี  ๓  หลักสูตรการพัฒนา                             6 
สวนท่ี  ๔  วธิีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา       8 
สวนท่ี  ๕  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาบุคลากร       ๑6 
สวนท่ี  ๖  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร                  20 

 
 

 - แผนดำเนินการจัดโครงการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายใตความรวมมือ
ทางวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเปนชวงระหวางเดือน
ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 
  
           - ภาคผนวก 
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สวนท่ี ๑ 

หลักการและเหตุผล 
 

    1. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๑   ลักษณะของแผนการพัฒนาบุคลากร 

         ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายเก่ียวกับการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รัฐบาลจึงไดเรงรัดจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
และองคการบริหารสวนตำบล  ซ่ึงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  มีขาราชการ  พนักงานสวน
ทองถ่ิน  และบุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้งเขามาทำหนาท่ีในการบริหารจัดการ และดำเนินงานในชุมชน
ทองถ่ิน บุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวมีความแตกตางกันท้ังแนวคิด ความรู และความสามารถ  
ประสบการณในการดำเนินงาน  องคการบริหารสวนตำบลปากชองในฐานะท่ีเปนหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีดูแลรวมท้ังรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี ภารกิจ ในการสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน  องคการบรหิารสวนตำบลปากชองจึงไดจัดทำแผนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  ตาม
แผนพัฒนาดานบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลปากชอง  เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณรายจาย
ประจำป 

 ๑.๒   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    
พ.ศ.  ๒๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  มาตรา  
๑๑  กลาววา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสม่ำเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือ
นำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และเหมาะสมตอสถานการณ  รวมท้ัง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรู  ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ
ในสังกัด  ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

  ในการบริหารราชการแนวใหมสวนราชการจะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ  ให
เพียงพอแกการปฏิบัติงาน       ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  และ
สถานการณของตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง    ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม  จากการท่ียึดแนวความคิดวาจะตองปฏิบัติงานตาม
ระเบียบแบบแผนท่ีวางไวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเนนการสรางความคิดใหม ๆ   ตามวิชาการสมัยใหม
และนำมาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเปนหลักการวา
สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลกัษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ  โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติ 

   ราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
   ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลีย่น 

   ทัศนคติของขาราชการ  เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม   
๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการ  ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 

    ซ่ึงกันและกัน  เพ่ือนำมาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ 

 ๑.๓   ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา              
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา   (ก.อบต.จ.นม.) เรื่องหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  ลงวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  
๒๕๔๕  ในหมวดท่ี  ๑๒  การบริหารงานบุคคล  สวนท่ี  ๓  การพัฒนาพนักงานสวนตำบล  ได
กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลตองมีการพัฒนาพนักงานสวนตำบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาท่ี  โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา  ๕   ดานดังนี้ 

๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตำแหนง 
๓. ดานการบริหาร 
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว 
๕. ดานศีลธรรม  คุณธรรม  และจรยิธรรม 
 
ดังนั้น   เพ่ือใหเปนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด 

นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล   
ลงวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ขอ ๒๖๙  องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร    ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕66   โดยจัดทำใหสอดคลองกับแผนอัตรากำลัง ๓ ป  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6  ขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง   และจัดทำให
ครอบคลุมถึงบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชองท้ังในสวนของฝายผูบริหารและขาราชการ  
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
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 ๑.๔  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

    จุดแข็ง  (Strengths)     จุดออน  (Weakness) หมายเหตุ 
1.  มีพนักงานสวนตำบลและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   
     ในแตละตำแหนงมีความชัดเจนสามารถ 
     ปฏิบัติงานไดอยางครบถวน 
2.  การกำหนดสวนราชการมีความเหมาะสม      
     กับการปฏิบัติงาน 
3.  มีการสงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ     
     และ ดาน IT  ใหทันสมัยอยูเสมอ 
4.  มีพนักงานสวนตำบลและเจาหนาท่ี 
     ในการปฏบิัติงานเพียงพอในเรื่องการใหบริการ 
     แกประชาชน 
5.  ผูบริหารทองถ่ินสนับสนุนและสงเสริม 
     การพัฒนาดานบุคลากรของหนวยงาน 
6.  มีการสงเสริมใหพนักงานสวนตำบลและ 
     เจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในแตละสายงาน 
     เพ่ือใหมีความรู  ทักษะ  ในการปฏิบตัิงาน 
     เพ่ิมข้ึน 

1. การปฏบิัติงานภายในสวนราชการ 
    และระหวางภาคสวนราชการ 
    ยังขาดความเชื่อมโยงและ 
    เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 
2. พนักงานสวนตำบลและ  
    เจาหนาท่ีขาดความรูท่ีเปน 
    ระบบแบบแผนและเหมาะสม 
    กับการปฏิบัติงาน 
3. พนักงานสวนตำบลและเจาหนาท่ี 
    ไดตระหนักในบทบาทและ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                        
    ตอการปฏิบัติงานคอนขางนอย 
4. พนักงานสวนตำบลและเจาหนาท่ี 
    ขององคกรขาดความรวมมือกัน 
    ภายในองคกร 

 

  
 
 

 

   โอกาส  (Opportunities)     ภัยคุกคาม  (Threats) หมายเหตุ 
1.  เปนหนวยงานท่ีมีความพรอมดาน   
    ศักยภาพและดานบุคลากร 
2. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสนับสนุน 
    สงเสริม  และใหความรวมมือกับ 
    ประชาชนในทองถ่ิน 

1.  กระแสนิยมของตางชาติและชาติ 
     ตะวันตกมีผลกระทบตอคุณภาพ 
     ชวีิตของประชาชนในทองถ่ิน 
2.  ระเบียบ/กฎหมาย  ไมเอ้ืออำนวย 
     ตอการปฏิบัติงาน 
3.  ระเบียบ/กฎหมายท่ีใชปจจุบัน 
     มีหลายระเบียบ  ทำใหการ 
     ปฏิบัติงานอาจเกิดขอผิดพลาดได 
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1.5  ประเด็นท่ีตองศึกษา 
  1) ควรพัฒนาดานการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2) การบริหารจัดการขอมูลพ้ืนฐานใหเชื่อมโยงในทุกภาคสวนราชการ 
  3) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน  พรอมท้ังเนนการสื่อสาร และอุปกรณทาง 
      สารสนเทศมาใชงานมากข้ึน 
  4) ควรพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
  5) ควรวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  และการปรับอัตรากำลังพนักงานจางใหมี   
      ความเหมาะสมกับสวนราชการตาง ๆ 
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สวนท่ี  ๒ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
 

       ๒.๑  วัตถุประสงคการพัฒนา 

๑.  เพ่ืออบรมใหความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการบริหาร  การจัดการ  ความรูทางดาน 
                กฎหมาย   แนวปฏิบตัิงาน  รวมท้ังระเบียบตาง ๆ แกบุคลากรขององคกรปกครองสวน 

                ทองถ่ิน  เพ่ือนำไปใชในการปฏิบัติงานไดถูกตอง  และโปรงใส 

 ๒.  เพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๓.  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูรวมกัน 

๔.  เพ่ือสรางจิตสำนึกในการใหบริการ  การบริหาร  เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน   

                     รวมท้ังสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและชุมชนทองถ่ิน 

 ๕.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะและความรูในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  -  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 

  -  ดานความรูและทักษะของงานแตละตำแหนง 

  -  ดานการบริหาร 

  -  ดานคุณสมบัติสวนตัว 

  -  ดานศีลธรรม  คุณธรรม 

       ๒.๒  เปาหมายของการพัฒนา 

 ๑.  การพัฒนาบุคลากรของคณะผูบริหาร 

 ๒.  การพัฒนาบุคลากรของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 ๓.  การพัฒนาบุคลากรของพนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ  และพนักงานจาง 

 ๔.  การพัฒนาบุคลากร  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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สวนท่ี  ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 

 

    ๓.๑ แผนดำเนินการจัดโครงการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายใตความรวมมือ
ทางวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเปนชวงระหวาง
เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัด อบต. จึงอางอิงหลักสูตรใน
การพัฒนาฯ ประจำป 2564 เพ่ิมเติมในบางหลักสูตร เพ่ือใหคลอบคลุมทุกตำแหนงและสายงาน 
ดังนี้ 

   ๑.  หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตำบล 

   ๒.  หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 

   ๓.  หลักสูตรเลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ๔.  หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 

   ๕.  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

   ๖.  หลักสูตรเลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ๗.  หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ปลัด อบต./รองปลัด อบต.) 

   ๘.  หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป  (หัวหนาสำนักปลัด/หัวหนาฝาย) 

   ๙.  หลักสูตรนักบริหารงานชาง (ผูอำนวยการกองชาง/หัวหนาฝาย) 

  ๑๐. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (ผูอำนวยการกองคลัง/หัวหนาฝาย) 

  ๑๑. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

                        /หัวหนาฝาย) 

      ๑๒. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ /หัวหนาฝาย) 

  ๑๓. หลักสูตรนิติกร 

  ๑๔. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  ๑๕. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 

  ๑๖. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 

  ๑๗. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 

  ๑๘. หลักสูตรวิศวกรโยธา 

  ๑๙. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 

  ๒๐. หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล 

  ๒๑. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 

  ๒๒. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได 
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  ๒3. หลกัสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

  ๒4.  หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 

  ๒5.  หลักสูตรนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๒6. หลักสูตรนายชางไฟฟา 

  ๒7. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 

  ๒8. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

  29. หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ 

  ๓0. หลักสูตรนายชางโยธา 

  ๓1. หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

  ๓2. หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๓3.  หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก  /ครู (คศ.1) 

  ๓4.  การสงเสริมการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท 

                 35.  หลักสตูรการพัฒนาในรูปแบบออนไลนเพ่ิมเติมเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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สวนท่ี  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 

       แนวทางการพัฒนาบุคลากร  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต.ปากชอง  พนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางของ อบต.ปากชอง 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดำเนินการ เปาหมาย 

ปงบประมาณ  ๒๕66 
(จำนวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม 
อบต. 

ดำเนินการเอง 
ฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ 
๑ หลักสูตรนายกองคการบริหาร

บริหารสวนตำบลหรือ 
หลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนายก อบต.
ใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

นายก อบต. ไดรับการ
ฝกอบรมอยางนอย  
๑  ครั้ง/ป 

๑   

๒  หลกัสูตรรองนายกองคการ 
 บริหารสวนตำบลหรือ 
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ   
 และประสิทธผิลการปฏิบัติ 
งานของรองนายก อบต.ใหมี
ความรูความสามารถยิ่งข้ึน 

รองนายก อบต.ไดรับการ
ฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๒   

๓ หลักสูตรเลขานุการนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
เลขานุการนายก อบต.  

เลขานุการนายก อบต.ไดรับ
การฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๔ หลักสูตรประธาน/รองประธาน 
สภาองคการบริหารสวนตำบล 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ประธาน/รองประธานสภาใหมี
ความรูความสามารถยิ่งข้ึน 
 

ประธาน/รองประธานสภาฯ
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 

๒   
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดำเนินการ เปาหมาย 
ปงบประมาณ  ๒๕66 

(จำนวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม 
อบต. 

ดำเนินการเอง 
ฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 
๕ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานสมาชิกสภาอบต.  

สมาชิกสภา อบต.  
ไดรับการฝกอบรมอยางนอย 
 ๑  ครั้ง/ป 

22   

๖ หลักสูตรเลขานุการสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือ 
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏบิัติงานของเลขานุการ
สภาอบต. ใหมีความรู
ความสามารถยิ่งข้ึน 

เลขานุการสภา อบต. 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๗ หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นักบริหารงานทองถ่ินไดรับ
การฝกอบรม 
อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 

1   

๘ หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นักบริหารงานท่ัวไป  
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๓   
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดำเนินการ เปาหมาย 
ปงบประมาณ  ๒๕66 

(จำนวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม 
อบต. 

ดำเนินการเอง 
ฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 
๙ หลักสูตรนักบริหารงานชาง 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
-เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นักบริหารงานชาง 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๓   

๑๐ หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 

นักบริหารงานการคลัง 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 

๓   

๑๑ หลักสูตรนักบริหารงาน 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 
ไดรับการฝกอบรมอยางนอย  
๑ ครั้ง/ป 

๒   

๑๒ หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 

นักบริหารงานการศึกษา
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 

๒   
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดำเนินการ เปาหมาย 
ปงบประมาณ  ๒๕66 

(จำนวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม 
อบต. 

ดำเนินการเอง 
ฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 
๑๓ หลักสูตรนิติกรหรือ 

หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

นิติกรไดรับการฝกอบรม
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๑๔ หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบาย
และแผนหรอืหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๑๕ หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มากยิง่ข้ึน 

นักทรัพยากรบุคคล 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครัง้/ป 

๑   

๑๖ หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 
 

นักวิชาการเกษตร 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

1   
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดำเนินการ เปาหมาย 
ปงบประมาณ  ๒๕66 

(จำนวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม 
อบต. 

ดำเนินการเอง 
ฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 
๑๗ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 
 

นักพัฒนาชุมชน 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๒   

๑๘ หลักสูตรวศิวกรโยธา 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 
 

วิศวกรโยธา 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑  
 

 
 

๑๙ หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

1   

๒๐ หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ยิ่งข้ึน 

นักวิชาการสุขาภิบาล 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑  
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดำเนินการ เปาหมาย 
ปงบประมาณ   ๒๕66 

(จำนวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม 
อบต. 

ดำเนินการเอง 
ฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 
๒๑ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

นักวิชาการศึกษา 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๒๒ หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

นักวิชาการจัดเก็บรายได
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๒3 หลักสูตรนักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๒4 หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

นักวิชาการสาธารณสุข 
 ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๒5 หลักสูตรนักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
หรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

นักปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 

๑   
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดำเนินการ เปาหมาย 
ปงบประมาณ  ๒๕66 

(จำนวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม 
อบต. 

ดำเนินการเอง 
ฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 
๒6 หลักสูตรนายชางไฟฟา 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

นายชางไฟฟา 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๒7 หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะ  ความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

เจาพนักงานธุรการ 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๒   

28 
 
 

หลักสูตรเจาพนักงานจัด เก็บ
ราย ได   ห รื อห ลั กสู ต ร อ่ื น ท่ี
เก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

29 
 
 
 

หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

เจาพนักงานพัสดุ 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 
 

๑   

๓0 หลักสูตรนายชางโยธา 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ยิ่งข้ึน 

นายชางโยธา 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

2   
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดำเนินการ เปาหมาย 
ปงบประมาณ  ๒๕66 

(จำนวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม 
อบต. 

ดำเนินการเอง 
ฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 
๓1 หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนา

ชุมชน 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและการเพ่ิม
ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

เจาพนักงานพนักงานพัฒนา
ชุมชนไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครั้ง/ป 

๑   

๓2 หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรอื
หลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ยิ่งข้ึน 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไดรับ
การฝกอบรมอยางนอย  
๑ ครั้ง/ป 

๑   

๓3 
 
 

หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก/ครู (คศ.1) 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ครูผูดูแลเด็ก/ครู (คศ.1) 
ไดรับการฝกอบรม 
อยางนอย ๑  ครัง้/ป 

2   

34 การสงเสริมการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือสนับสนุนการศึกษาตอ
เปนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถมากยิ่งข้ึน 

ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตำบล  
ลูกจางประจำ  และ
พนักงานจางไดรับการศึกษา
ตอในหลักสูตรท่ีมีความ
ตองการและตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหนง 

๒   

35 หลักสูตรการพัฒนาในรูปแบบ
ออนไลนเพ่ิมเติมเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยิ่งข้ึน 

ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตำบล  
ลูกจางประจำ และพนักงาน
จางไดรับการอบรมรูปแบบ
ออนไลน 

3   
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สวนท่ี  ๕  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
แผนพัฒนาพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง  ประจำปงบประมาณ  ๒๕66 

 
ลำดับท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน ท่ีมาของงบประมาณ 

๑ หลักสูตรนายกองคการบริหารบริหารสวนตำบล 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

39,000                                                                                                                                                                                                                                                               ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566  ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒ หลักสูตรรองนายกองคการบริหารบริหารสวนตำบล 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

56,๐๐๐ 
 

ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566  ขอบัญญัติงบประมาณ 

๓ หลกัสูตรเลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑๕,๔๐๐ 
 

ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๔ หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา 
องคการบริหารสวนตำบลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

7๘,๐๐๐ 
 

ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๕ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

723,8๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๖ หลักสูตรเลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ 
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑๕,๔๐๐ 
 

ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๗ หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ินขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินหรือหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

89,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๘ หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไปหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 156,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566  
 

ขอบญัญัติงบประมาณ 

๙ หลักสูตรนักบริหารงานชางหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 103,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566   
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 

10 หลักสูตรนักบริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 100,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566  
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
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ลำดับท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน ท่ีมาของงบประมาณ 

๑๑ หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขฯ หรือ 
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๖7,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๑๒ หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 
 

68,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๑๓ หลักสูตรนิติกรหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๓3,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๑๔ หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 
 

๓3,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๑๕ หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๓0,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๑๖ หลกัสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

34,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๑๗ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

80,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๑๘ หลักสูตรวิศวกรโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๓6,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๑๙ หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 
 

33,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๐ หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๓4,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 
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ลำดบัท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน ท่ีมาของงบประมาณ 

๒๑ หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๓3,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๒ หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได 
หรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๓3,5๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๓ หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๔ หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
หรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๓0,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๕ หลักสูตรนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๓5,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๖ หลักสูตรนายชางไฟฟา 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

26,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๗ หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

48,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๘ หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

20,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๒๙ หลักสูตรเจาพนักงานพัสด ุ
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒1,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๓๐ หลกัสูตรนายชางโยธา 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

46,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 
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ลำดับท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน ท่ีมาของงบประมาณ 

๓๑ หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
หรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

20,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๓๒ 
 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒6,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 
 

๓๓ หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก/ครู (คศ.1) 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

68,0๐๐ ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 

๓๔ 
 

การสงเสริมการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  
และปริญญาโทหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- 
 
 

ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 
 

35 หลักสูตรการพัฒนาในรูปแบบออนไลนเพ่ิมเติมเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

- ตุลาคม ๒๕65-กันยายน 2566 ขอบัญญัติงบประมาณ 
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สวนท่ี  ๖  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  ใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
     บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง  ประกอบดวย 
     ๑.๑  นายกองคการบริหารสวนตำบล     ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล     กรรมการ 
     ๑.๓  ผูอำนวยการกองชาง      กรรมการ 
     ๑.๔  หัวหนาสำนักปลัด      กรรมการ 
     ๑.๕  ผูอำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
     ๑.๖  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป     เลขานุการ 
     1.7  นักทรัพยากรบุคคล                    ผูชวยเลขานุการ 
  

ใหคณะกรรมการฯ  มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานสวนตำบล    
กำหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   อยางนอยปละ ๑  ครั้ง  แลว
เสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตำบลปากชองทราบ
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