
 

 

แผนการฝกอบรมบุคลากร 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด 

 

 

 

ประจําปงบประมาณ 2563 

 



 

แผนการฝกอบรมบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลปะโด 

ประจําปงบประมาณ 2563 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 ประชุมประจําเดือนพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจางรวมถึงคณะ
ผูบริหาร 

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจาง ยังขาด
ความเขาใจในระเบียบและ
การปฏิบัต ิ

เพื่อใหพนักงานสวนตาํบล 
ลูกจาง และพนักงานจาง
ทุกคนไดรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานตางๆ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในดานตางๆ พรอม
รายงานสิ่งทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

18 ประชุม
ประจําเดือน

อยางนอยเดือน
ละ 1 คร้ัง 

- ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ประชุม 

- หนวยงานจัดฝกอบรมโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2 หลักสูตรนายก อบต. (เหมาะสําหรับ 

นายก อบต.) 
เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่นายก อบต. 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฏหมายที่เก่ียวของ 

1 การฝกอบรม 35,900 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

3 หลักสูตรรองนายก อบต. (เหมาะ
สําหรับรองนายก อบต.) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่รองนายก อบต. 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฏหมายที่เก่ียวของ 

2 การฝกอบรม 28,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

4 หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 
(เหมาะสําหรับเลขานุการนายก อบต.) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการนายก 
อบต. 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฏหมายที่เก่ียวของ 

1 การฝกอบรม 15,900 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

5 หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. (เหมาะ
สําหรับสมาชิกสภา อบต.) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่สมาขิกสภา 
อบต. 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฏหมายที่เก่ียวของ 

13 การฝกอบรม 15,900 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

 

 



 

แผนการฝกอบรมบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลปะโด 

ประจําปงบประมาณ 2563 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

การติดตามและ
ประเมินผล 

6 หลักสูตรนักบริหารงาน อปท. (เหมาะ
สําหรับปลัด อบต.) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 31,300 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

7 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (เหมาะ
สําหรับปลัด อบต.) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 22,300 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

8 หลักสูตรนกัวิเคราะหนโยบายและแผน 
(เหมาะสําหรับนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

9 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล (เหมาะ
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

10 หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ (เหมาะ
สําหรับเจาพนักงานธุรการ) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 10,700 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

 

 

 



 

แผนการฝกอบรมบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลปะโด 

ประจําปงบประมาณ 2563 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

การติดตามและ
ประเมินผล 

11 หลักสูตรนักบริหารงานคลัง (เหมาะ
สําหรับผูอํานวยการกองคลัง) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

12 หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบญัช ี
(เหมาะสําหรับเจาพนักงานการเงินและ
บัญช)ี 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

13 หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ (เหมาะ
สําหรับเจาพนักงานพัสดุ) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

14 หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
(เหมาะสําหรับเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

15 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษาฯ 
(เหมาะสําหรับนักบริหารงาน
การศึกษา) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

 

 

 



แผนการฝกอบรมบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลปะโด 

ประจําปงบประมาณ 2563 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

การติดตามและ
ประเมินผล 

16 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา (เหมาะ
สําหรับนักวชิาการศึกษา) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

17 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน (เหมาะ
สําหรับนักพฒันาชุมชน) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

18 หลักสตูรนักบริหารงานชาง (เหมาะ
สําหรับผูอํานวยการกองชาง) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

19 หลักสูตรนายชางโยธา  (เหมาะสําหรับ
นายชางโยธา) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

1 การฝกอบรม 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

20 หลักสูตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน (ทุกตําแหนงงาน) 

เปนการเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่อใหทราบและเขาใจ
การปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของและมี
การเปลี่ยนแปลง 

10 การฝกอบรม 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 

21 การฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงานของ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง 

เปนการเพิ่มพูนความรูและ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
สวนตาํบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีการ
เปลี่ยนแปลง 

30 ศึกษาดูงาน 300,000 ต.ค.62-ก.ย.63 รายงานการ
ฝกอบรม 



 


