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องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 
อ าเภอฮอด     จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 



 
ค าน า 

 
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมากในการท่ีจะท าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ

ในการบริหารงาน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญในการปฏิบัติงาน คือ 
พนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส่วนราชการประจ า ท่ีน านโยบายของผู้บริหารไปสู่การ
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ดังนั้น  พนักงานส่วนต าบลจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและจะต้องได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็น
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางท่ีจะพัฒนาส่วน
ต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น 

 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมวด ๑๒ ส่วนท่ี ๓ ลงวันท่ี  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อน
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หาก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่
ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหาร ส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๔๕ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล นั้น 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง อ าเภอฮอดจังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ( พ.ศ. ๒๕61-๒๕63 ) ขึ้น เพื่อใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง เป็นเครื่องมือในการ 

บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีดังนี้ 
๑) เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง มีความรู้พื้นฐานในการ

ปฏิบัติราชการ 
๒) เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๓) เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะ

ของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔) เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง มีความรู้และเกิดทักษะ ในด้าน

การบริหาร 
๕) เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง มีคุณธรรมและ จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงาน 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63) ของ    องค์การ

บริหารส่วนต าบลหางดง เห็นสมควรให้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ( พ.ศ. ๒๕61-๒๕63) โดยให้มีขอบเขต 
เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งใน แต่ละสายงาน ท่ีด ารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

๒) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งหรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
ดังนี้ 

(๒.๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒.๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(๒.๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๒.๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 

 
 
 
 
 
 



-๓- 
(๒.๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือ
ด าเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 

(๓.๑)  การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนท่ีจะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี ก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่ 

(๓.๒) การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง หรือโดยคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือส่วน
ราชการอื่นตามความเหมาะสม 

(๓.๓)  การให้ทุนการศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาต่อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓.๔) การศึกษาหรือดูงาน โดยด าเนินจากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานของตนได้ 

(๓.๕)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล       ก.
อบต.จังหวัด สาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓.๖)  การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม ท าโดยหัวหน้างาน หรือหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง ต้องจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า 
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๔.๑ การเตรียมการและการวางแผน 
๑) แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 
๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละ

คนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
๔.๒ การด าเนินการพัฒนา 
๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้น
มาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลท่ีสมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น การให้ความรู้ การสับเปล่ียนหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการ
พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น  

๕. การติดตามและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

๑) การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน -หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

๒) การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓) การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหางดง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการ
ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
บทที่ ๒ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง ได้พิจารณาและ ให้
ความส าคัญบคุลากรในทุกระดับท้ัง คณะผู้บริหาร , สภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบลท้ัง ๔ 
ส่วน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด้าน
การปฏิบัติงาน , หน้าท่ี ความรับผิดชอบ , ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง , การบริหาร 
และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

- คณะผู้บริหาร 
  ประกอบด้วย 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ประกอบด้วย 

๑. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  - ส านักงานปลัด  
     ประกอบด้วย  

๑. นักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) 
๒. นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าส านักงานปลัด) 
๓.  นักพัฒนาชุมชน 
๔.  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
๖. บุคลากร 
๗. นักวิชการส่งเสริมสุขภาพ 
๘. นิติกร 
๙. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ลูกจ้างประจ า) 

 
 
 
 
 
 
 



 -๖- 
 

- ส่วนการคลัง  
            ประกอบด้วย  

๑. นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าส่วนการคลัง) 
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นักวิชาการพัสดุ 

- ส่วนโยธา  
             ประกอบด้วย  

๑. นักบริหารงานช่าง(หัวหน้าส่วนโยธา) 
๒. นายช่างโยธา  

- ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
            ประกอบด้วย  

๑. นักบริหารการศึกษา  
๒. นักวิชาการศึกษา 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก 
4. ครูผู้ช่วย 

- พนักงานจ้าง 
   ประกอบด้วย 

๑. นักการภารโรง 
๒. พนักงานเครื่องสูบน้ า 
๓. คนงานขับรถ 
๔. คนงานขับเครื่องจักรกลเบา 
๕. คนงานดับเพลิง 
๖. คนงานดูแลไฟฟ้า 
๗. คนงานดูแลอาคารสถานท่ี 
๘. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 
๙. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล 
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

รูปแบบการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์
/เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ 
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๑.การ
ปฐมนิเทศ 
 
 
 
 
 

๑.๑ โครงการ
ปฐมนิเทศ
พนักงาน 
ใหม่ 

เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
อบต.และ
บทบาทหน้าท่ี
ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ตามท่ี
บรรจุ 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรท่ี
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ปฐมนิเทศ  ปีงบประมาณ 
2561-2563 

พนักงานท่ีบรรจุ 
ใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและ 
ปฏิบัติงาน ได้ดี
ตามท่ี ได้รับ
มอบหมาย 

ก.อบต.จังหวัด / 
หรือหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๒.การอบรม 
 
 
 
 
 

๒.๑ โครงการ
ฝึกอบรม
ผู้บริหารตาม
แผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนา
ความรู้และ
วิสัยทัศน์ใน
การท างาน
ของผู้บริหาร 

- เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรท่ี
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

สถาบันพัฒ นา
บุ ค ล า ก ร
ท้ อ ง ถิ่ น /
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 

รูปแบบการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์
/เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ 
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 



 

รูปแบบการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์
/เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ 
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 ๒.๒  โครงการ
ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตาม
แผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรม
บุคลากร
ท้องถิ่น 
 
 

เพื่อพัฒนา
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

๑ - ๗ เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรท่ี
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

สถาบันพัฒ นา
บุ ค ล า ก ร
ท้ อ ง ถิ่ น /
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 


