
 

-๑๒- 
ส่วนที่ ๔ 

วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณในการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

๑. การปฐมนิเทศ ๑.๑ โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและบทบาทหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ปง./ปก. เท่ากับจ านวนของ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างท่ี
ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างท่ีได้รับการ
บรรจุใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติ งานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๒. การฝึกอบรม ๒.๑ โครงการฝึกอบรมใน       
สายงานผู้บริหารตามแผน   
การด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ       
ท างานของผู้บริหาร 

อ านวยการ
ท้องถิ่น/ 
บริหาร
ท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล
สายงานผู้บริหารทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

พนักงานส่วนต าบลสายงาน
ผู้บริหารมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก 

 ๒.๒ โครงการฝึกอบรม          
สายงานผู้ปฏิบัติตาม
แผนการด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
สายงานผู้ปฏิบัติ ทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

พนักงานส่วนต าบลสายงาน
ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 ๒.๓ โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างทุก
คน 

๓๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เพื่อบริการประชาชน และ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข 

- ส านักงานปลัด  
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  



 

-๑๓- 
 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

๓. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

๔.๑ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
สังกัดส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

บุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ  

 ๔.๒ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองคลัง 
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

บุคลากรของกองคลัง  
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเน ินการ  

 ๔.๓ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองช่าง 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเน ินการ  

 ๔.๔ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

บุคลากรของกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ และ
หน่วยงาน 

 



 

-๑๔- 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

 ๔.๕ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อเพิม่พูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

บุคลากรของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 

ทุกส่วนราชการ และ
หน่วยงาน 

 ๔.๖ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองสวัสดิการสังคม 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

บุคลากรของกอง
สวัสดิการสังคม มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

ทุกส่วนราชการ และ
หน่วยงาน 

 ๔.๗ โครงการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อมทบทวน 
และวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพ 
 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างทุก
คน 

- ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ 

๕. โครงการอื่น ๆ ๕.๑ โครงการอื่น ๆ ท่ีสามารถ
ก าหนดได้ภายหลังตามความ
จ าเป็นและสถานการณ์  

- เพื่อรองรับนโยบายท่ี
ได้รับมอบ 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างทุก
คน 

- ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 

 


