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ประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  และประสบการณ์ในการทำงานเป็น
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ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 -  2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
***************************************** 

 
 

 
 

1.1  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  หมวด  12  ส่วนที่  3  
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ข้อ  258 – 295  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ  เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี  โดยการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
องค์การบริหารส่วนตำบล  มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป   การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การ
พัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตำบลต้น
สังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้น
สังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน  หมวด  12  ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อ  269  ให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม
และจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด  โดยให้กำหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  นั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จึงได้หาความจำเป็นในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตำแหน่ง  ตามท่ีกำหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดทั้งความจำเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการ

1. หลักการและเหตุผล 



ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
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2.1  วัตถุประสงค์ 

2.1.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง
ราชการหลักและวิธีการปฏิบัติราชการ  เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. กำหนด 

2.1.2  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
2.1.3  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ  โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
2.1.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี 

คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.5  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม  ดูแล  และการพัฒนาผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาดำรงตำแหน่ง  
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

2.1.6  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒)  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง   
  ๓)  ด้านการบริหาร 
  ๔)  ด้านคณุสมบัติส่วนตัว 
  ๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

 

2.2  เป้าหมายการพัฒนา 
2.2.1  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล  เข้าใจแบบ

แผนของทางราชการหลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
2.2.2  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
2.2.3  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง      

ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม 
2.2.4  พนักงานส่วนตำบลได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ  1  หลักสูตรต่อปี 
2.2.5  พนักงานส่วนตำบลได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่งภายในรอบระยะเวลา  3  ปี 

 2.2.6  มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม  หรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ  2  
ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 

2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

2. วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพัฒนา 



  เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จึง
ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการ  ศักยภาพ  และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การสุจริตธรรมที่มี
ศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.1  ยกย่องบุคลากร/ผู้นำ
รุ่น ใหม่ ในการขับ เคลื่ อน
คุณธรรม 

1.  กำหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณ
แก่บุคลากรที่ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน
คุณธรรม 

- ระดับความสำเร็จของกิจกรรม
สร้างผู้นำรุ่นใหม่ 
- จำนวนครั้งของการฝึกอบรมผู้นำ
รุ่นใหม่ 

2 . จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก ร ณี ศึ ก ษ า
(Knowledge Management)จ า ก ผู้ น ำ
เหล่านี้  ทั้ งงานที่ผ่านมาและโครงการที่
กำลังดำเนินการเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่
บุคลากรอ่ืนๆ 

- จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากผู้นำ
และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
- ร้อยละของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ ที่เข้าใจหลัก
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ          
ธรรมาภิบาล ผ่านการตอบแบบ
สำรวจ 

1.2  สร้างองค์การสุจริต
ธรรมที่มีศักดิ์ศรี
(Organization 
Integrity) 

1. กำหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
มาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มี
ศักดิ์ศร ี
- จ ำน วน อ งค์ ก รที่ ผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานในแต่ละปี 

2. ค้นหาตั วอย่ างโครงการนวัตกรรม
ท างด้ าน คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธ รรม   แ ล ะ        
ธรรมาภิบาล จากส่วนราชการต่างๆ เพ่ือ
ประมวลเป็นตัวอย่างและเผยแพร่ให้ส่วน
ราชการอ่ืนๆนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้
ต่อไป 

- ระดับความสำเร็จของการค้นหา
ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม 
- จำนวนองค์กรที่นำตัวอย่างไปใช้
ศึ กษ าและป ระยุ ก ต์ ต่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อเนื่อง 

1 .3   กำหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ของ
นักการเมืองท้องถิ่น 

1. กำหนดมาตรฐานและแนวทางการ
ทำงานของนั กการเมื อ งท้ องถิ่ น  แล้ ว
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
และข้อบังคับจรรยาแก่นักการเมือง
ท้องถิ่น 

 
• หมายเหตุ : องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี  หมายถึง  สถานที่ที่มีบุคคลมาอยู่รวมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

กันด้วยความเอ้ืออาทร  มีความเคารพในความเป็นปัจเจกชนของสมาชิกทุกคนเอาใจใส่  ดูแลซึ่งกันและ
กัน  ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ  รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและการ



ตัดสินใจของตนเอง  รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ  ต้องการ  และคาดหวังจาก
องค์การและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างทักษะ  และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่างๆ 

 
กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

2.1   ปลูกจิตสำนึกผ่ าน 
พระราชกรณยีกิจ  พระราช 
จริ ย วั ต ร  แล ะพ ระบ รม
ราโชวาท 

1. การพัฒ นาบุ คลากรให้ มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราช
กรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม
ราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ 
รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่
ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

- จำนวนบุ คลากรที่ ได้ รับการ
พัฒนา 
- ระดับความสำเร็จของกิจกรรม
หลังการเรียนรู้  

2. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นหลักสูตรสำหรับการอบรมบุคลากร
ทุกระดับ 

- จำนวนบุ คลากรที่ ได้ รับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร 
- จำนวนโครงการหรือเครือข่ายที่
เกิดขึ้นจากผลของการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท 

2.2  กำหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและโครงการ
พัฒนาภาคบังคับแก่บุคล
การทุกระดับ 
 

1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับ เพ่ือให้ทำงานได้ตามหน้าที่
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย 
ไม่ เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
อย่ าง เดี ยว  ต าเน้ น การทำระบบการ
มอบหมายงาน การสอนงาน ฯลฯ 

- ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคล
การ 
- ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลที่สอด
รับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรม
อย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ
โดยเฉพาะเรื่อง 

- กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับงาน 

- ค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณ ธรรม  จริยธรรม  สามารถ
ตัดสินใจกระทำ หรือไม่กระทำบาง
สิ่งบางอย่าง 

- การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่น
ในอุดมการณ ์

- ก า ร ส ร้ า งค ว าม พึ งพ อ ใจ ให้

- -  จำนวนบุ คลากรที่ ได้ รับการ
พัฒนา 

- -  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติราชการ 

-     



ประชาชน 
3. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่
ระบบในตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนา
บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง 
พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
ป้อนเข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 

- ร้อยละของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้น 
- ระดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ขอ งก าร
วางแผนทางเดินสายอาชีพ และ
พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ 
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
2.3  สร้างศูนย์กลางในการ
วิจัย สำรวจ ให้คำปรึกษา 
แนะนำ และข้อมูลข่าวสาร
ด้านธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา แนะนำ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง แก่บุคลากรทั้งระบบ  

- ระดับความสำเร็จของการเปิด
ให้บริการด้านจริยธรรมได้อย่าง
เหมาะสมและสอดรับกับความ
ต้องการ 

 2. ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการประชาสัม พันธ์ผ่ านสื่ อภายใต้
โค รงการ  “คุณ ธรรม  จ ริ ย ธรรม  น ำ
ท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
กระตุ้นให้ข้าราชการทางการเมืองและส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ รั บ รู้ ถึ ง ก า ร
ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือนำไปสู่การเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- จำนวนครั้ง/ช่องทางของการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- ร้อยละความครอบคลุมและการ
รั บ รู้ ข อ ง ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย (ทั้ ง
ประชาชน ข้าราชการทางการเมือง 
และบุคลากรส่วนท้องถิ่น) 

2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศ
บุคลากรอย่างเข้มข้น 

1 . พั ฒ น าแ ล ะป ฐ ม นิ เท ศ บุ ค ล าก ร 
โดยเฉพาะเรื่อง 
    -  ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ 
       ส่วนท้องถิ่นท่ีดี 
    -  ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ  
       แนวใหม ่
    -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   -  เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะ  
      ที่จำเป็น 

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
และพัฒนาหลักสูตรปฐมนิ เทศ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- จำนวนบุ คลากรที่ ได้ รับ การ
พัฒนาและปฐมนิเทศ 

2 .5  ก ำห น ด ห ลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบ รม และ โค รงก าร
พัฒนาเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียนและสู่ มาตรฐาน 
สากล 

1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
เพ่ื อรองรับป ระชาคมอาเซี ย นและสู่
มาตรฐานสากล 

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริมการพัฒนาและดู งานอย่าง
เข้มข้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และสู่
มาตรฐานสากล 

- จำนวนบุ คลากรที่ ได้ รับการ
พัฒนาและดูงานในต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
3.1  ปรับปรุงแนวทางและ
กฎระเบียบในการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. การนำเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมา
กำหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตั้ง
หรือเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในทุก
ร ะ ดั บ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น โ ด ย ให้ เป็ น
องค์ประกอบที่สำคัญ และมีเครื่องมือที่
วัดผลได้เป็นรูปธรรม  

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
เครื่องมือประเมินเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมประกอบการแต่งตั้ง 
- ระดับความสำเร็จของการกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการ
แต่ งตั้ งแ ล ะบ รรจุ ต าม ผ ล การ
ประเมิน 

 2. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้าย 

- ระดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ขอ งก าร
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ
แน วท างใน การสรรห า บ รรจุ  
แต่งตั้ง โอน ย้าย 

3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณ
บุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

1. จัดทำและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
รายงานการใช้หลักจรรยาบรรณใน
การบริหารจัดการและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2. กำหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับจรรยาและวินัยข้าราชการ
อย่างชัดเจน 

- ร้อยละท่ีลดลงของผู้ฝ่าฝืน 

3 .3  ขั บ เค ลื่ อ น ร ะ บ บ
สวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูลแก่บุคลากร 

1 . จั ด ท ำแ ล ะผ ลั ก ดั น ให้ มี ก า ร เ อ้ื อ
ประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัวข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ เสียชีวิตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- ร ะ ดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ งก า ร
ปรับป รุ งระบ บสวัสดิ ก ารและ
ผลประโยชน์ของบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 
กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากร
เข้ า ไปมี ส่ วน ร่ วม ในการ
ก ำ ห น ด น โย บ าย  แ ล ะ
กฎระเบยีบที่เกีย่วข้อง 

1. กำหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถ
เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- ระดับความสำเร็จของการกำหนด
แนวทางเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการบริหาร 

2. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  
ของบุคลการ รวมถึงระบบการรับฟังข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน 

- ร ะ ดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ งก า ร
ปรับปรุงระบบ 
- ระดับการทุจริตของหน่วยงาน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

3 . ป รับ ป รุ งระบ บ และแน วทางก าร
ตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

- ร ะ ดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ งก า ร
ปรับปรุงระบบและแนวทางในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ของบุคลากรในท้องถิ่น 

4.2 เปิดให้ประชาชนและ
หน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วน
ร่ ว ม แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม
สถานการณ์การทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

1. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชน
และหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ทำงานร่วมกันที่ เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบรวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน
พ้ืนที่ที่เข้มแข็ง 

- จำนวนเครือข่ายภาคประชาชน
และหน่วยงานอ่ืน ที่เพ่ิมขึ้นในแต่
ละป ี
- ระดับความสำเร็จของการสร้าง
พลังมวลชลที่สังเกตและเฝ้าระวัง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

2. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชา
สังคม กลุ่มต่างๆ และหน่วยงานอ่ืน เข้า
ร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือเข้าร่วมในการกำหนดนโยบาย
การวางแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

- ระดับความสำเร็จของการมีส่วน
ร่วมจากหลากหลายกลุ่มภาค ี

3. การให้ผู้นำศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น 
วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา    
ภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

- จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่
ผู้นำศาสนาหรือศาสนสถานเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ



ธรรมาภิบาล 
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2.4  การวิเคราะห์  SWOT  ของการพัฒนาบุคลากร   

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย  และเพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำแผนการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จำเป็นต้องศึกษาทราบทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป  รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดระบบ
การพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงตรงตามเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบลอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
2. เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทันต่อ

เหตุการณ ์
3. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ  และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
5. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
6. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
7. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
8. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งผลสำเร็จ 
9. องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดสวัสดิการที่เหมาะสม และเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
10.  บุคลากรทำงานเป็นทีมได้ดี 
11.  บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
12.  บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
13.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม 
14.  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
15.  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานและ

ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม  ขาดจิตสำนึกท่ีดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. การสรรหา  คัดเลือก  บรรจุแต่งตั้ง  ยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
3. การดำเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง 
4. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงานมากกว่าใช้

ผลสำเร็จของงาน 
5. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ 



6. องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลการไม่มากพอ 
7. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
8. ไม่มีการวางแผนกำลังคนที่เป็นระบบ  เพ่ือทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน 
9. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านกำลังคนยังไม่ถูกนำมาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 
10.  องค์การบริหารส่วนตำบล  ยังคงประสบปัญหาการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
11.  บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
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 โอกาส (Opportunities) 
1.  การปฏิรูประบบราชการ  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร  ทำให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
2. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
3. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
4. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ทำให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
5. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทเพ่ิมข้ึน  
6. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
7. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล  ทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
8. การปรับระบบโครงสร้างตำแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร  

และทำให้บุคลากรทำงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน 
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น  ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
10.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
11.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ทำให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ  และทำให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
12.  นโยบายรัฐบาลส่งเสริม  สนบัสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ  แต่งตั้ง  การเลื่อน  ย้ายบุคลากรทุกระดับ  ทำให้การวาง

อัตรากำลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
2. ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถสูง  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขาดแคลน

บุคลากรในบางสาขา 
3. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
4. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทาง

วินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง   
5. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลาย

จึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล       
6. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  จำนวนประชากร   และภารกิจ     
7. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
8. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย  ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 
9. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน  ทำให้ศักยภาพของบุคลากรไม่

เท่าเทียมกัน  ยากแก่การทำงานร่วมกัน 



10.  ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค  เป็นอุปสรรคต่อการ
โอนย้ายบุคลากร 

11.  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองที่รวดเร็ว  ทำให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เห็นสมควรให้จัดทำ 
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

3.1  การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การ พัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ดำรงอยู่
ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี  

3.2  ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย  ปีละ  1  ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
ดังนี้  

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
3.3  วิธีการพัฒนาบุคลากร  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เป็นหน่วยดำเนินการเอง หรือ

ดำเนินการ ร่วมกับ ก.อบต. จังหวัดพะเยา  หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  
ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้  

(1) การปฐมนิเทศ  
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษาหรือดูงาน  
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(5) การสอนงาน  การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
3.4  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ต้องจัดสรรงบประมาณ

สำหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า   
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 

 
 
 
 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545   กำหนดให้ต้องพัฒนา  5  ด้าน  ได้แก่ 
4.1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 

ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  เป็นต้น 
4.2  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 
4.3  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น ใน

เรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 
4.4  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ

บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

4.5  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข 
 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างน้อย  1  หลักสูตร  หรือหลายหลักสูตรตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นหน่วยดำเนินการเอง  หรืออาจดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร  หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดำเนินการอบรม  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจำเป็น
และเหมาะสม  ดังนี้ 

5.1  การปฐมนิเทศ  จะดำเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  เฉพาะพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

5.2  การฝึกอบรม  อาจดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดพะเยา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น            

4.  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

5.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือส่วนราชการอ่ืน  ตามความจำเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วน 
ตำบล  จะสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  

5.3  การศึกษาดูงาน  อาจดำเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและเก่ียวข้อง
กับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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5.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา  อาจดำเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดพะเยา  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5.5  การสอนงาน  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
5.6  การให้คำปรึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
5.7  การประชุม  จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง  ระยะเวลา

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 

6.1  ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564 
1.1  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการ  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  463,850  บาท 
1.2  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  80,000  บาท 
1.3  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด  ค่าตอบแทน     

ใช้สอยและวัสดุ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท 
1.4  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  70,000  บาท 
1.5  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  42,000  บาท 
1.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  90,000  บาท 

6.2  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565 
2.1   แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการ  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  ............................  บาท 
2.2   แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  ............................  บาท 
2.3   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด  ค่าตอบแทน   

ใช้สอยและวัสดุ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  ............................  บาท 
2.4   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  ............................  บาท 
2.5   แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ............................  บาท 
2.6   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ...........................  บาท 

6.  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 



6.3  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2566 
 3.1  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการ  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  ............................  บาท 
 3.2  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  ............................  บาท 
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3.3   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด  ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้  ............................  บาท 

3.4   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ............................  บาท 
3.5   แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ............................  บาท 
3.6   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ...........................  บาท 

 
 

 
 

 
7.1  กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทำรายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา  ภายใน  7  วัน    

ทำการ  นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา  เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

7.2  ให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

7.3  นำข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป 

7.4  ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนระดับ  ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน 

7.5  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี  โดย 
core  team   ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

7.  การติดตามและประเมินผล 
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หลักสูตรการพัฒนา  วธิีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา   
และการตดิตามและประเมินผลหลักสตูรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

(1)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
(2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผดิชอบ 
(3)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง       
(4)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(6)  หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 
(1)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 
 
 
 
 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศข้าราชการท้องถิ่น
บรรจุใหม่ 
 
 
 

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ อบต. 
และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- เท่ากับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง
ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

- ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร 

- ภายในปี 
งบประมาณ 
2564 – 
2566 

- พนักงานที่บรรจุ
ใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติงาน
ได้ดีตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- สถาบัน
พัฒนา 

บุคลากร
ท้องถิ่น 

- หน่วยงาน
ภายนอก 

- ทดสอบตามแบบที่ 
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่นที่
ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 

- เพ่ือพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทำงานของ
ผู้บริหารได้เข้าใจอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานด้าน
ระเบียบกฎหมาย 

- เท่ากับจำนวน
ผู้บริหารที่ได้รับการ
เลือกตั้งใหม่ 

- ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร 

- ภายในป ี
งบประมาณ 
2564 – 
2566 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงานและเข้าใจ
อำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ระเบียบกฎหมาย 
 

- สถาบัน
พัฒนา 

บุคลากร
ท้องถิ่น 

- หน่วยงาน
ภายนอก 

- ทดสอบตามแบบที่ 
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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(2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผดิชอบ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 
 
 
 
 
 

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 
 
 
 
 

- เพ่ือนำความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- เท่ากับจำนวนผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 
และ  ผู้นำชุมชน   

- ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
โครงการ 

- ภายในปี 
งบประมาณ   

2564 – 
2566 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
นำความรู้ที่ได้รับมา
ประยกุต์ใช้ในการ
ทำงานในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบต.สระ - ทดสอบตามแบบที่ 
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 
(3)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง       

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
สายงานผู้บริหารตามแผนการ
ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
สายงานผู้ปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 
 

- เพ่ือพัฒนาความรู้  และ
วิสัยทัศน์ในการทำงานของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
- เพ่ือพัฒนาความรู้  ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
 
 

พนักงานส่วนตำบล  
สายงานผู้บริหาร 

 
 
 
 

พนักงานส่วนตำบล  
สายงานผู้ปฏิบัติ 

 
 

- ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร 

 
 
 

- ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร 

 
 

- ภายในปี 
งบประมาณ   

2564 – 
2566 

 
 

- ภายในปี 
งบประมาณ   

2564 – 
2566 

 

- มีความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ ์ และ
วิสัยทัศน์  ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 
- มีความรู้  ความ 
เข้าใจในการ    
ปฏิบัติงานเพ่ิมมาก
ขึ้น 

- สถาบัน
พัฒนา 

บุคลากร
ท้องถิ่น 

 
 

- สถาบัน
พัฒนา 

บุคลากร
ท้องถิ่น 

 

- ทดสอบตามแบบที่ 
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
- ทดสอบตามแบบที่ 
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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(4)  หลักสูตรด้านการบริหาร 

 
(5)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 
 
 
 

 

โครงการประชุมประจำเดือน 
บุคลากรของ อบต.สระ 
 
 

- เพ่ือซักซ้อม  ทบทวน
และวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เท่ากับจำนวนบุคลากร
ของ  อบต.สระ 

 

-  
 

 

- ภายในปี 
งบประมาณ   

2564 – 
2566 

 

- สามารถวาง
แนวทางปฏิบัติได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

อบต.สระ 
 
 
 

 

- รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 

- เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 
 

- เท่ากับจำนวนบุคลากร
ของ  อบต.สระ 

 
 
 
 

 

- ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
โครงการ 

 
 
 

- ภายในปี 
งบประมาณ   

2564 – 
2566 

 
 

 
 

- บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือ
บริการประชาชนและ
ดำเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข 

อบต.สระ 
 
 
 
 

 

- ทดสอบตามแบบที่ 
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 



-17- 

 
(6)  หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านวินัย 
 
 
 
 
 
โครงการอ่ืนๆ ที่สามารถ
กำหนดได้ภายหลังตามความ
จำเป็นและสถานการณ์ 
 
 
 

- เพ่ือพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมพูนทักษะให้บุคลากร
ได้รู้จักวินัยและการรักษา
วินัย 
 
 
 
- เพ่ือรองรับนโยบายที่
ได้รับมอบ 

- เท่ากับจำนวนบุคลากร
ทีย่ังไม่เคยเข้ารับการ
อบรม  

 
 
 
 

- เท่ากับจำนวนบุคลากร
ของ  อบต.สระ 

- ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร 

 
 
 
 

- 
 

- ภายในปี 
งบประมาณ   

2564 – 
2566 

 
 

 
- ภายในปี 
งบประมาณ   

2564 – 
2566 

 

- บุคลากรได้ความรู้
ด้านวินัยและการ
รักษาวินัย 
 
 
 
 

- 

- สถาบัน
พัฒนา 

บุคลากร
ท้องถิน่ 

- หน่วยงาน
ภายนอก 

 
- 
 

 

- ทดสอบตามแบบที่ 
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 

-  
 



ภาคผนวก 


