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    แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นี้     จัดท าขึ้นโดยการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก  ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  เมื่อวันที่  4  มกราคม 2564   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกในแต่ละส่วนราชการ  อันประกอบด้วย   ส านักงานปลัด 
อบต.  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ให้มีความรู้  ทักษะ ความสามารถ  
สามารถปฏิบัติราชการ  งานในหน้าที่และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ   
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4   ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
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หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติร าชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 



- ๒ - 
 

๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ในหมวดที่ ๑๒ การ
บริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแก  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด
ไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการ 
     ประชุม/อบรม/สัมมนา 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงานยึดติดกับแนวทางเดิมๆ  
     ที่ปัจจุบันได้ยกเลิกใช้แล้ว 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่   
     ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลักโดยไม่   
    ศึกษาและสอบถามจากผู้รู้และมีความช านาญงานนั้น 



- ๓ – 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันโดยรวมทั้งหมดทุกหมู่บ้านท าให้

ง่ายต่อการประสานงานระดับหมู่บ้าน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วท้องถิ่นท าให้รู้สภาพ

พ้ืนที่ และทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเชิญชวนให้มีการ

พัฒนาความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา ใน
หลักสูตรต่าง ๆ ในทุกสายงาน 

 

๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในกระบวน 
    งานบางประการ 
๒. กระแสความเชื่อ/ความนิยมของสังคมทางวัตถุนิยมมี  
    ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
๓. มีความก้าวหน้าในสายงานค่อนข้างจ ากัดเนื่องด้วย   
    ระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขอบเขตของโครงสร้าง 
    องค์กร 
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนนอกเหนือเวลางาน
จ ากัด 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก   ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกเป็นประธาน   เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนอง
แกตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมถึงสภาพปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก   
 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดขอนแก่น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 
  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างจ้างประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7 ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. นายเกษม   ศรีล าดวน 
ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ระดับกลาง 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   25,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

 

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
2. นางสุภาพร   อิสระกูล 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ระดับต้น 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ - เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

 20,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อใหม้ีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

 

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

3. -ว่าง- 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

 5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน 

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  รวม 50,000  



 
 
 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับ ต้น 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   20,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม 
สัมมนาและฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม 
สัมมนาและฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

2. -ว่าง- 
นักวิชาการเกษตร 
ระดับ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม 
สัมมนาและฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม 
สัมมนาและฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 



 

 

 
 
 

 

 ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

3. จ่าเอกหญิงธิติมา ประไกร
วัน พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับ ช านาญการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   10,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
4. นางสาวอภิญญา  กลุศรี  

นิติกร 
ระดับ ช านาญการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   10,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึน้ 

การประชมุ อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ 

เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

5. พันจ่าตรียงกิจ พุทธศานติ์
บัณฑิต นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  ระดับ ช านาญการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

-   10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมาก
ขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 
ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

6. นางสาวเพลิน ศรีษะนาราช 
นักพัฒนาชุมชน 
ระดับ ปฏิบัติการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

-   10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

 เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมาก
ขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 
ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ 

เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

7. นายกรธีร  คุณล้าน 
นักพัฒนาชุมชน 
ระดับปฏิบัติการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

-   10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

 เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมาก
ขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 
ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

8. นางกัลยกร  สิทธิเดช 
นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับ ช านาญการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

-   10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

 เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมาก
ขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 
ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

9. นางสาวสิรินันท์  นันตื้อ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ระดับ ช านาญงาน 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

-   10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง   

   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมากขึ้น การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 
ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

10. -ว่าง- 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ระดับ ปฏบิัติงาน/ช านาญ
งาน 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

-   10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง
อยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมากขึ้น การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 
ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 

 

 

 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ 

เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

11. นายไพบลูย์  ย่องตุก 
พนักงานขับรถยนต ์
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

 เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป 

การประชุม และฟังบรรยาย 5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

 เพื่อให้มีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง   

-   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 

ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 
การประพฤตตินให้เป็น

บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

12. นายพชร   หล้าลนุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

 เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป 

การประชุม และฟังบรรยาย 10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

 เพื่อให้มีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง   

   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 

ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 
การประพฤตตินให้เป็น

บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 
 

 

 
 
 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑๓. นายวลิัย   ชัยลา 
นักการ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

 เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป 

การประชุม และฟังบรรยาย 5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง   

-   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 

ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 
การประพฤตตินให้เป็น

บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๑๔. นายกุหลาบ   สุปะมา 
คนงานประจ ารถขยะ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

 เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป 

การประชุม และฟังบรรยาย 5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง   

-   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 

ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 
การประพฤตตินให้เป็น

บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 
   ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท า 

( นายไพฑูรย์    ศรีลาดหา ) 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑5. นายอภิชาต  ทุมมานอก 
คนงานประจ ารถขยะ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

 เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป 

การประชุม และฟังบรรยาย 5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง   

-   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 

ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 
การประพฤตตินให้เป็น

บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๑๖. นายทศพล  แสนศักดา 
คนงานประจ ารถขยะ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

 เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป 

การประชุม และฟังบรรยาย 5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากข้ึน 

การประชุม และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง   

-   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 9 

ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 
การประพฤตตินให้เป็น

บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

    รวม 140,000  



 
 
 
 

กองคลัง 
 
 



 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กองคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 
ระดับ ต้น 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   20,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

-   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
2. นางสาวจุฑารัตน์   ชัยดี 

นักวิชาการคลัง 
ระดับ ช านาญการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   15,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -  การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 
 

 
 

 

 ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรทีค่วรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

3. นางเยาวรัตน์  แก้วพิกุล 
นักวิชาการพัสดุ 
ระดับ ปฏิบัติการ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   15,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -  การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
4. นางพรพิมล  สุขเพีย 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
ระดับ ปฏบิัติการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   15,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร - เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 
 
 

 
 
 
 

 

 ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

5. -ว่าง- 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
ระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วขอ้งกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

 6,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
6. -ว่าง- 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

ฟังบรรยาย อบรม 6,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ    

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร    

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 
 
 

 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

7. นายทรงวฒุิ   เพ็ชรสงัหาร 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ระดับ ปฏบิัติงาน 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

ฟังบรรยาย 
อบรม 

10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ -   

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรม
เชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้
เป็นบุคลากรที่ดี/
จัดกิจกรรมในวัน

ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๘ -ว่าง- 
เจ้าพนกังานการเงินและ
บัญชี 
ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

ฟังบรรยาย 
อบรม 

5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ    

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรม
เชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร    

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้
เป็นบุคลากรที่ดี/
จัดกิจกรรมในวัน

ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 



 
 
 

 
 
 

   ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท า 
( นางสาวอรอนงค์    ศิริโชติ ) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

9. นางวรรณทอง   โพธิสัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

ฟังบรรยาย 
อบรม 

8,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ    

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยูเ่สมอ 

ประชุม อบรม
เชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้
เป็นบุคลากรที่ดี/
จัดกิจกรรมในวัน

ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

   รวม 100,000  



 
 
 
 

กองช่าง 



แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลกัสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. นายพฤษภพ   เกิดศักดิ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
ระดับ ต้น 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   25,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
2. นายนักลพ   ส่งกลิ่น 

นายช่างโยธา 
ระดับ ช านาญงาน 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -   20,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยูเ่สมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 
 
 

 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

3. นายกิตติพล สีมาพล 
นายช่างโยธา 
ระดับ ปฏิบัติงาน 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

ฟังบรรยาย อบรม 15,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
4. นายชัยทัศน์   พลนวน 

นายช่างไฟฟ้า 
ระดับ ช านาญงาน 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

ฟังบรรยาย อบรม 15,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

  ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท า 
( นายพฤษภพ    เกิดศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

5. นางสาวเยาวมาลย์  นาดา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ระดับ ช านาญงาน 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ภาระหน้าท่ีของ อปท. 

ฟังบรรยาย อบรม 10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร -   

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

   รวม 85,000  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. นางสุภาพร   อิสระกูล 
รองปลัด อบต.รักษา
ราชการผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
ระดับ ต้น 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

-   10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

2. นางสาวกันจนา  หล้าอ่อนศร ี
นักวิชาการศึกษา 
ระดับ ช านาญการ 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

   10,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง   

   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

3. นางจิรัชยา    ชัยลา 
ครชู านาญการ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟงับรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น ประกอบกับบุคคลดังกล่าวเป็น
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจดหนองแก 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
4. นางเกษสุดา   บุญมีเลิศ 

ครชู านาญการ 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น ประกอบกบับุคคลดังกล่าวเป็น
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 
 
 

 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

5. นางพิชญภัค   นันหมื่น 
คร ู
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพื่อให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น ประกอบกับบุคคลดังกล่าวเป็น
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
6. นางเยาวมาญจน์ หงษ์วิลัย 

คร ู
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ และ

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร  เพือ่ให้มีความรู้ในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
มากขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

7. นางปิยมาภรณ์   ไสวเงิน 
คร ู 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป 

 5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกับการ
ปฏิบัติราชการในหน้าท่ีที่รับผดิชอบมาก
ขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร    

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรม 9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
8. นางณัชมล   พิทักษ์ไพร 

คร ู 
1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้มีความรู้ทีเ่กีย่วข้องกับการ

ปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
 5,000  

2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกับการ
ปฏิบัติราชการในหน้าท่ีที่รับผดิชอบมาก
ขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร    

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรม 9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 
 

 
 

 

ล าดับที่ 
รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

9. นางสาวเทวิภาภรณ์  แสน
ศักดา 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ 

และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกับการ
ปฏิบัติราชการในหน้าท่ีที่รับผดิชอบมาก
ขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร    

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรม 9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
10. นางสาวอริศรา   ยุชิ 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบฯ 

และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกับการ
ปฏิบัติราชการในหน้าท่ีที่รับผดิชอบมาก
ขึ้น 

การประชุม อบรม สมัมนา
และฟังบรรยาย 

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร    

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรม 9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 

การประพฤตตินให้เป็น
บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 

   ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท า 
( นางสุภาพร     อิสระกูล ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาราชการ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง หลักสูตรที่ควรได้รับการส่งเสริม 
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

เหตุผลความจ าเป็น วิธีด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

11. นางศิริรัตน์   บางปา 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการ

ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 
การประชุม และฟัง

บรรยาย 
3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร    
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทาง

จริยธรรม 9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 
การประพฤตตินให้เป็น

บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๑๒. นางสุภัชชา   ลาทอง 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    5,000  
2. พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้มีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการ

ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 
การประชุม และฟัง

บรรยาย 
  

3. พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง   

 เพื่อให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่งอยู่เสมอ 

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัต ิ   

4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร      
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางทาง

จริยธรรม 9 ประการ ของ ก.ถ. อยู่เสมอ 
การประพฤตตินให้เป็น

บุคลากรที่ด/ีจดักิจกรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

  

   รวม 70,000  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


