
แผนการฝึกอบรมบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 
 
  การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ ท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีแถลงไว้ต่อสภา อบต.ได้นั้น 
บุคลากรถือ เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้านเท่าท่ี
ก าลัง ความสามารถเท่าก าลังความสามารถของ อบต. และบุคลากรจะท าได้เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศใน
การ ท างาน และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการน าสมรรถนะ
ของ แต่ละต าแหน่งมาประกอบในการพัฒนาหรือการฝึกอบรมในแต่ละต าแหน่งท่ีเข้ารับการอบรมว่ามีความ
คุ้มค่า มากน้อยเพียงใด และได้จัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรนี้ขึ้นไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร    
ทุกกลุ่มของ องค์การบริหารส่วนต าบล มีระยะเวลาของแผน 1 ปี พ.ศ.2564 ตามระยะเวลาของแผน
อัตราก าลัง และ อาจมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมขึ้นตามโอกาสต่อไป งานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวังพร้าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จะเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ี พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้าง
ผลงานท่ีดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้ 
 
        งานการเจ้าหน้าท่ี  
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการอบรม 
  พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว แต่ละต าแหน่ง
ต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยในหลักสูตร หรือหลายหลักสูตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร 
 

วิธีการอบรม และระยะเวลาดาเนินการอบรม 
วิธีการอบรมพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ก าหนดวิธีการ 
อบรม ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธี ดังนี ้
 
 1. วิธีการดาเนินการ 
  1.1 การปฐมนิเทศ 
  1.2 การฝึกอบรม 
  1.3 การศึกษาหรือดูงาน 
  1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ 
                          บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
  1.5 การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
 
 2. แนวทางการดาเนินการ 
  การดาเนินการอบรมพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว นอกจากมีวิธีการดาเนินการตามข้อ 1 แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ ก าหนดแนวทางการดาเนิน
การไว ้3 แนวทาง ดังนี ้
  2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
  2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการ โดย 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรม 
  2.3 ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงาน 
        ส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  เป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 
 
 3.ระยะเวลาในการดาเนินการอบรม 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 
 4.โครงการตามแผนอบรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่างๆ 
 
 
 
 



การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบคุลากร  
     โครงสร้างปัจจบุนั  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่ังการ/วางแผน/วินิจฉัย หัวหน้าหน่วยงาน จัดท า
แผน ควบคุม กากับดูแล ส่ังการ/ก าหนดรายละเอียดควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบแล้วรายงาน 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เข้าใจงานท่ีทา ทางานตามคาส่ัง ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตามยุทธศาสตร์ได้ นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลประเมินผล การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว จะเป็นการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนท่ีต้องสัมพันธ์กัน
เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี คุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าท่ีวางแผนอัตรากาลัง สรรหาท้ังการบรรจุ แต่งต้ัง การ
โอนย้าย และ ประเมินผลเพื่อการเล่ือนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง
โครงสร้างการ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ท่ีจะปรับปรุง ดังนี้  
  
วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล  
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว                     
จะมีความก้าวหน้า มีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญในหน้าท่ี มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึง พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 

 
 

ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ปี 2564
จ านวนคน 

อบต. 
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 

1 
1 

หลักสูตรเก่ียวกับโครงการเก่ียวกับพัสดุ 
โครงการเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา
งบประมาณ 
แนวทางและวิธีการค านวณราคากลาง 
โครงการเก่ียวกับ สตง..กับการตรวจสอบ 
นักบริหารงาน อบต. 
โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานงานของ  
ปลัด  อบต. 

นักบริหารงาน 
อบต.ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี 

 
1 

  
 

2 หลักสูตรเก่ียวกับ 
โครงการนักบริหารงานทั่วไป 
โครงการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
โครงการจัดท าแผนต่างๆ 
การจัดการความรู้ด้านงานคลังและพัสดุ 
โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของหัวหน้า
ส านัก/ผอ.กอง ได้มี
ความรู้ ทักษะ ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าท่ี 

นักบริหารงาน
ทั่วไป ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี 

 
1 

  
 

3 หลักสูตรเก่ียวกับ 
โครงการเก่ียวกับการประมาณราคากลาง 
โครงการเก่ียวกับพรบ.งานควบคุมอาคาร 
โครงการเก่ียวกับการควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการเก่ียวกับงานผังเมือง 
โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของหัวหน้า
ส านัก/ผอ.กอง ได้มี
ความรู้ ทักษะ ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าท่ี 

ผอ.กองช่าง ได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

 
1 

  
 

4 หลักสูตรเก่ียวกับ 
โครงการจัดท าแผนต่างๆ 
โครงการเก่ียวกับเทคนิคการเขียนรายงาน
การประชุม 
โครงการเก่ียวกับหลักสูตรระบบบัญชี    
E-LAAS 
โครงการเก่ียวกับความรู้ด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนเอง 
โครงการเก่ียวกับข้อมูลการคลงั 
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ย่ิงข้ึน 

พนักงานส่วน
ต าบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี 

 
1 

  
 

 



 
                       แนวทางการพัฒนาบุคลากร   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 

 
 

ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ปี 2564 
จ านวนคน 

อบต. 
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 

1 
5 

หลักสูตรเก่ียวกับโครงการเก่ียวกับพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เทคนิคการจัดชั้น
เรียนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการทักษะส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก 
โครงการเก่ียวกับการใช้แบบประเมิน
พัฒนาส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก 
โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบลแต่ละระดับ 

นักบริหารงาน 
อบต.ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี 

 
1 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ ต าแหน่ง ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล - อบรมแนวทางการปฏิรูป อปท. ด้านภารกิจ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
- การจัดท างบประมาณประจ าปี 2563 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

2 หัวหน้าส านักปลัด - การเพ่ิมบทบาท อปท.ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปการเมือง 
- การจัดท า การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี 
- โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานระเบียบสารบัญ 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

3 ผู้อ านวยการกองคลัง - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีและการ
จัดท ารูปแบบเอกสารและรูปแบบสัญญาการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

4 ผู้อ านวยการกองช่าง - การประมาณราคากลาง 
- พรบ.งานควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

5 ผู้อ านวยการกองการศึกษา - การเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพัสดุของ สนง. 
- อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

6 นักพัฒนาชุมชน - การพัฒนาเทคนิคการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพและการพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล       
เบี้ยยังชีพ 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนของ อปท. 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

7 นักทรัพยากรบุคคล - เทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ท้องถ่ินระบบแท่ง ความก้าวหน้า การเลื่อน
ระดับ การได้รับเงินเดือนกรณีต่าง ๆ 
- หลักสูตรบุคลากรของ อปท. 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

9 นิติกร - ความรู้ด้านกฎหมาย 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  
10 นักวิชาการเงินและบัญชี  - ข้อมูลการคลัง 

 - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีและการ
จัดท ารูปแบบเอกสารและรูปแบบสัญญาการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

11 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - จัดทาแผนที่ภาษี 
- การจดทะเบียนพาณิชย ์ 
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  



แผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ที่ ต าแหน่ง ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

12 เจ้าพนักงานพัสดุ - กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติ 
- ทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- อบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

13 นายช่างโยธา - การประมาณราคากลาง 
- พรบ.งานควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

14 คร ู - อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก 
- การพัฒนาครูต้นแบบ 
- อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

15 เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจ า) - อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานระเบียบสารบัญ 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผูเ้ข้ารับการอบรม 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
ท่ี 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง 
ที่เข้ารับ 

การฝึกอบรม 

 
หมายเหตุ 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 2  
2 หัวหน้าส านักปลัด 2  
3 ผู้อ านวยการกองคลัง 1  
4 ผู้อ านวยการกองช่าง 2  
5 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 2  
6 นักพัฒนาชุมชน 1  
7 นักทรัพยากรบุคคล 2  
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  
9 นิติกร 5  

10 นักวิชาการเงินและบัญชี 2  
11 เจ้าพนักงานพัสดุ 3  
12 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3  
13 นายช่างโยธา 4  
14 ครู 1  
15 เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 1  

 รวมท้ังส้ิน 32  
 

  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า    จ านวน  15  คน  คิดเป็น  100% 


