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 1. หลักการและเหตุผล 

1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สวนท่ี ๓ เรื่อง การพัฒนา
พนักงานสวนตำบล ขอ 2๔8 – ๒๙๕ กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับ
ราชการเปนพนักงานสวนตำบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงานสวนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตำบลท่ีดี โดยองคการบริหารสวนตำบลตองดำเนินการพัฒนาให
ครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เชน การพัฒนาดานความรู
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได 
หากองคการบริหารสวนตำบลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความจำเปนในการพัฒนาของแต
ละองคการบริหารสวนตำบลก็ใหกระทำได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลท่ีจะดำเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จำเปนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตำบลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตำบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดย
ผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม การพัฒนาพนักงานสวนตำบลนี้ อาจกระทำไดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหาร
สวนตำบลตนสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตำบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได             

1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สวนท่ี ๓ เรื่อง การพัฒนา
พนักงานสวนตำบล ขอ 2๖4 ขอ 2๖๗ ไดกำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนา 
ผูอยูใตบังคับบัญชา นั้น ตองพัฒนาท้ัง 5 ดาน ไดแก 

(1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เชน ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงานนโยบายตาง ๆ เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติของ
ตำแหนงหนึ่งตำแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานการเงินและบัญชี งานดานชาง 

(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนได
อยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธ การทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน  
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข 
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1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สวนท่ี ๓ เรื่อง การพัฒนา
พนักงานสวนตำบล ขอ 2๖9 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ตองกำหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานสวนตำบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยใหกำหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตำบล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบล นั้น 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย จึงไดจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อัน
จะทำใหพนักงานสวนตำบลปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

  1.  เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร  
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย 
  3.  เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย 

 3.  หลักสูตรการพัฒนา 
 องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานสวนตำบลในแตละ
ตำแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

3.1  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
3.2  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3.3  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง 
3.4  หลักสูตรดานการบริหาร 
3.5  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 4. วิธีการพัฒนา 
  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย จะดำเนินการเอง เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหมการสอนงาน
โดยผูบังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน เปนตน นอกจากนี้
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย จะดำเนินงานรวมกับสวนราชการอ่ืนและดำเนินการรวมกับเอกชน เชน สง
บุคลากรเขารับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท่ีหนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเปนผูดำเนินการ หรือองคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย เปนผูดำเนินการและเชิญหนวยงานอ่ืนเขารวม   
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๕. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการการพัฒนา 

วิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได ดังนี้ คือ   
1. การสอนงาน การใหคำปรึกษา 
2. การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
3. การฝกอบรม 
4. การใหทุนการศึกษา 
5. การศึกษาดูงาน 
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา 

  นอกจากนี้  จะดำเนินการนำการบริหารจัดการ PDCA Cycle มาใชขับเคลื่อนสำหรับการ
ดำเนินการใหเปนไปตามแผนเพ่ือใหแผนบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค โดยดำเนินการ ดังนี้ 
    นิยามเดิมนิยามเดิม  ขยายความขยายความ  
  P (Plan) P = Priority & Purpose & Plan 
  D (Do)  D = Do & Directing & Organizing 
  C (Check) C = Check & Control & Continue 
  A (Act)  A = Adjust plan & Action to improvement 

    11..  PP  คือ การวางแผน (คือ การวางแผน (PPllaann))  การทำการทำงานงาน ซ่ึงตองรูวา จะใหใครทำ (Who) ทำอะไร (What) ทำ
ท่ีไหน (Where) ทำเม่ือไหร & มีเวลาเทาไหร (When) ทำอยางไร (How) ภายใตงบประมาณเทาไหร (How much) 
ใหไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว (Purpose) ปญหา มันเริ่มตนจาก คน 1 คน ไมไดมีงานเดียว ทุก ๆ คน มีท้ังงานดวน 
งานแทรก งานของหัวหนา งานของเพ่ือน สารพัดงาน และท่ีวุนวายมากข้ึนไปอีก หากองคกรมีหลายนาย ซ่ึงแตละ
นาย ก็สุดท่ีจะเอาแตใจตัวเอง เอาใจไมถูก ดังนั้น คนทำงานจึงเริ่มรวน ไมรูจะทำงานไหนกอน พอจะเริ่มทำงานนั้น 
ผูรวมงานถูกดึงไปทำอยางอ่ืน งานรันตอไมได พอทำงานหนึ่งเสร็จ เวลาไมพอท่ีจะทำงานถัดไป ตองปรับวิธีการอีก
แลว แตการปรับ How แบบเหลือเวลาทำงานนอย ๆ มักจะทำไดยาก สุดทายทีมงานก็ตองวกกลับมาปรึกษาหัวหนา
ทีมอีกครั้ง สำหรับปญหาเหลานี้ หากจะแก ตองทำใหความผันผวนของการดำเนินตามแผนงานมีใหนอยลง ซ่ึงคนท่ี
เปนหัวหนาทีม จำเปนตอง Priority งานทุก ๆ งาน ตองกำหนดเปาหมาย (Purpose) ของแตละงานไวชัดเจน แลว
จึงวางแผนงาน (Plan) และหากตองการใหทีมงานปรับตัวไดเร็ว หัวหนาทีมจะตองสอน (Coaching) วิธีคิดใหกับ
ทีมงานดวย ในขณะเดียวกัน หัวหนาทีมตองปรับแผนงานเร็ว เพ่ือท่ีจะไดนำพาทีมงาน ทำงานใหสามารถบรรลุ
เปาหมายขององคกรได 

  22..  DD  คือ การลงมือทำ (คือ การลงมือทำ (DDOO) )   
   ปญหามันเริ่มตนจากความไมชัดเจนของหลายสิ่งหลายอยาง เชน แมวาตอนวางแผน จะบอกวา 
ใหใครทำ ใหฝายไหนทำบาง แตไมไดระบุไปวาใครเปนเจาภาพหลัก ทำใหทีมงานเก่ียงงานกันไดงาย ยิ่งหากไมชอบ
หนากันดวยแลว งานยิ่งไมเดินเลย หรือ ในตอนวางแผน บอกวา จะตองใชอุปกรณแบบนี้ เทานี้ แตพอทำจริง 
ปริมาณไมพอใช เพราะตอนวางแผน มองวางบประมาณไมพอเลยตัดโนน ตัดนี่จนความเปนจริง เกิดความไม
เพียงพอตอการทำงาน ดังนั้น การแกปญหาเหลานี้ สิ่งท่ีตองทำในฐานะหัวหนาทีมงาน ก็คือ การระมัดระวังในการ
นำทีม (Directing) ซ่ึงจะเก่ียวของกับเรื่องวิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจใหทีมงานอยากทำงาน 
(Motivation) และหัวหนาทีมยังตองทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา (Consulting) ใหกับทีมงานดวย รวมถึง ตองมีการจัด
กำลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรใหเพียงพอตอการดำเนินงาน (Organizing) ใหดี กอนท่ีจะดำเนินการลงมือทำ 
(Do) 
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  3. 3. CC  คือ การตรวจสอบงาน (คือ การตรวจสอบงาน (CChheecckk))  
   ปญหามันเริ่มตนจากการตรวจสอบนั้นทำไดงาย แตการนำขอมูลท่ีตรวจสอบไปใชควบคุมการ
ทำงานของสวนงานนั้น ๆ มักเปนไปอยางเชื่องชา หรือไมไดนำไปใชเลย และเม่ือเวลาผานไป พนักงานจะมองวา 
การตรวจสอบของเขานั้น ไมเห็นมีความจำเปนตองทำเลย ไมนานพวกเขาก็จะเลิกทำการตรวจสอบงาน ดังนั้น แนว
ทางแกไข คือ หัวหนาทีมงาน จะตองเปนผูรับรูผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของสวนงานในสังกัดท้ังหมด เพ่ือ
จะไดทำการเปนผูประสานงาน (Coordinator) นำขอมูล ไปใชในการควบคุม (Control) ใหผลงานเปนไปตามแผน 
และหัวหนางานยังจำเปนตองดำเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงานอยางตอเนื่อง (Continue) 
สม่ำเสมอ เพ่ือทำใหทีมงาน เห็นถึงความสำคัญ ของงาน 

    4. 4. AA  คือ การปรับปรุง แกไข งานใหคือ การปรับปรุง แกไข งานใหดีข้ึนดีข้ึน  ((AAcctt))  
  ปญหา คือ ในกรณีท่ีผลงานออกมาไมไดตามเปาหมาย ก็ไมมีใครทำอะไรตอ และยิ่งงานไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว พนักงานก็จะทำเหมือนเดิม ซ่ึงทำใหองคกรไมพัฒนา ดังนั้น แนวทางแกไข คือ กรณีท่ีทำงานไมได
เปาหมาย หัวหนาทีมงาน จะตองทำการปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเนนในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณี
ท่ีทำไดตามแผนท่ีกำหนดไว หัวหนาทีมงาน จำเปนท่ีจะตองทำการ สั่งการ (Command) ใหทุกฝาย ตั้งเปาหมายให
สูงข้ึน เพ่ือท่ีองคกรจะไดพัฒนาตอไปไมสิ้นสุด  

เปาหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากร 
 

ปจจัยความสำเร็จ (CSF) ตัวช้ีวัด (KPI) เปาหมาย  ป 2563 
1. ใหบริการประชาชนอยางมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 
 

จำนวนรอยละของเรื่องท่ีประชาชน
รองเรียน ตอการใหบริการ  
 

ไมเกินรอยละ  2  ของ
ผูรับบริการ 

2. การบริหารงานบุคคลตองยึดระบบ
คุณธรรม ประกอบ ดวย หลัก
ความสามารถ; หลักความเสมอภาค; 
หลักความม่ันคง; หลักความเปนกลาง
ทางการเมือง   
 

จำนวนรอยละพนักงานสวนตำบลท่ีสง
บันทึกแยงการบริหารงานบุคคลของ
ผูบังคับบัญชา 

ไมเกินรอยละ  2  ของ
จำนวนพนักงานท้ังหมด 

3. พัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลอยางตอเนื่อง 
 

รอยละของพนักงาน ท่ีไดรับการ
ฝกอบรม 
 
 

รอยละ  80  ข้ึนไป 

4. การใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน รอยละของพนักงานท่ีสามารถใชงาน
คอมพิวเตอรโปรแกรมประมวลผลคำ , 
และอินเตอรเน็ตได 
 

รอยละ  80  ข้ึนไป 
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  5.  งบประมาณในการดำเนนิการพัฒนา 
ใชงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  6.  การติดตามและประเมินผล 
  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานสวนตำบล เพ่ือใหทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1) การใชแบบสอบถามจากผูรับบริการโดยสรุปรายงานผลตอผูบริหารในรอบป และแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลในปงบประมาณ (จำนวนปละ 2 ครั้ง) 

2) การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพ่ือรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ของ
ผูเขารับการพัฒนา 

3)  การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอ่ืนท่ีเปนผูดำเนินการพัฒนา เชน ในกรณีท่ีองคการ
บริหารสวนตำบล สงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด 

    
 
 
 



 

 

 

  

 

 
แผนแผนการการพัฒนาพัฒนาบุคลากรบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย  

ประจำปประจำปงบประมาณงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 22556633  
  

1. แนวทางการพัฒนาบุคล1. แนวทางการพัฒนาบุคลาากรกร  คณะผูบริหารคณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาและสมาชิกสภา  อบต.อบต.  
  

ที่ที่  โครงการ/หลักสตูรการพัฒนาโครงการ/หลักสตูรการพัฒนา  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
เปาหมายเปาหมาย  

  
งบประมาณงบประมาณ  ผลที่คาดวาจะไดรับผลที่คาดวาจะไดรับ  

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดำเนินงาดำเนินงานน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

สงฝกอบรมสงฝกอบรม
กับหนวยงานกับหนวยงาน

อ่ืนอ่ืน  

1 หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนายก อบต.ใหมีทักษะ ความรู
และความเขาใจในการบริหารงาน
มากยิ่งข้ึน 
 

นายก อบต. เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
การบริหารงานได
อยางมีประสทิธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

2 หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของรองนายก อบต.ใหมีทักษะ 
ความรูและความเขาใจในการ
บริหารงานมากยิ่งข้ึน 
 

รองนายก อบต. เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
การบริหารงานได
อยางมีประสทิธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

3 หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการนายก 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
เลขานุการนายก อบต.ใหมีทักษะ 
ความรูและความเขาใจในการ
ทำงานมาก 
 

เลขานุการนายก อบต. เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
การทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 



 

 

 

  

 

  
  

--  22  --  
  

ที่ที่  โครงการ/หลักสตูรการพัฒนาโครงการ/หลักสตูรการพัฒนา  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
เปาหมายเปาหมาย  

  
งบประมาณงบประมาณ  ผผลลที่คาดวาจะไดรับที่คาดวาจะไดรับ  

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา  
ระยะเวลาระยะเวลา
ดำเนินงานดำเนินงาน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เเององ  

สงฝกอบรสงฝกอบรมม
กับหนวยงกับหนวยงานาน

อ่ืนอ่ืน  
4 หลักสูตรเก่ียวกับประธาน/รอง

ประธานสภาอบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
ประธาน/รองประธานสภาอบต. 
ใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจ
ในการทำงานมากยิ่งข้ึน 
 

ประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาอบต. 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
การทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

5 หลักสูตรเก่ียวกับสมาชิกสภา 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
สมาชิกสภาอบต.ใหมีทักษะ 
ความรูและความเขาใจในการ
บริหารงานมากยิ่งข้ึน 
 

สมาชิกสภาอบต. เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
การทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

6 หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการสภาอบต.
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
เลขานุการสภาอบต.ใหมีทักษะ 
ความรูและความเขาใจในการ
ทำงานมาก 
 

เลขานุการสภาอบต. เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
การทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
  
  



 

 

 

  

 

  

--  33  --    
    

2. 2. แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรบุคลากร  พนักงานพนักงานสวนตำบล และสวนตำบล และพนักงานจางพนักงานจาง  
  

ที่ที่  โครงการ/หลักสตูรการพัฒนาโครงการ/หลักสตูรการพัฒนา  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
เปาหมายเปาหมาย  

  
งบประมาณงบประมาณ  ผลที่คาดวาจะไดรับผลที่คาดวาจะไดรับ  

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดำเนินงานดำเนินงาน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

สงฝกอบรมสงฝกอบรม
กับหนวยงานกับหนวยงาน

อ่ืนอ่ืน  
1 หลักสูตรเก่ียวกับปลัดอบต.หรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัดอบต.ใหมีทักษะ ความรู
และความเขาใจในการบริหารงาน
มากยิ่งข้ึน 
 

ปลัดอบต. เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชในการ
บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

2 หลักสูตรเก่ียวกับหัวหนาสวนราชการ  
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหนาสวนราชการใหมีทักษะ 
ความรูและความเขาใจในการ
บริหารงานมากยิ่งข้ึน 
 

หัวหนาสวนราชการแตละ
สวนของอบต. 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชในการ
บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

3 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานปฏิบัต ิ
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
พนักงานสวนตำบลแตละระดบั 
แตละตำแหนงใหมีทักษะ ความรู
และความเขาใจในการทำงาน 
มากยิ่งข้ึน 
 

พนักงานสวนตำบล เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชในการ
ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 
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ที่ที่  โครงการ/หลักสตูรการพัฒนาโครงการ/หลักสตูรการพัฒนา  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
เปาหมายเปาหมาย  

  
งบประมาณงบประมาณ  ผผลลที่คาดวาจะไดรับที่คาดวาจะไดรับ  

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดำเนินงานดำเนินงาน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

สงฝกอบรมสงฝกอบรม
กับหนวยงานกับหนวยงาน

อ่ืนอ่ืน  
4 หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจางทกุ

ตำแหนงหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
พนักงานจางทุกตำแหนง ใหมี
ทักษะ ความรูและความเขาใจใน
การทำงานมากยิง่ข้ึน 
 

พนักงานจาง เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
การทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรทีไ่ดรับ 
การบรรจุใหม 

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับหนวยงานและบทบาท
หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

พนักงานสวนตำบลและ  
พนักงานจาง ที่ไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งใหม 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
บทบาทหนาที่ทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

6 โครงการสัมมนา/ฝกอบรม 
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
(จัดโดยหนวยงานอ่ืนเชิญเขารวม) 

เพื่อเพิ่มพูนความรูดานวชิาการ 
และการพัฒนาการดานเทคโนโลย ี

พนักงานสวนตำบล และ
พนักงานจาง 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

นำความรูมาใชใน
การปฏิบัติหนาที่ไดดี
ยิ่งข้ึนทำใหทำงานได
อยางมีประสทิธิภาพ
ยิ่งข้ึนและทนัตอ
เทคโนโลย ี
 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
  
  



 

 

 

  

 

  

--  55  --  
  

ที่ที่  โครงการ/หลักสตูรการพัฒนาโครงการ/หลักสตูรการพัฒนา  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
เปาหมายเปาหมาย  

  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดวาจะผลที่คาดวาจะ
ไดรับไดรับ  

ลักษณะกลักษณะการฝกอบารฝกอบรม/พัฒนารม/พัฒนา  
ระยะเวลาระยะเวลา
ดำดำเนินงานเนินงาน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

สงฝกอบรมสงฝกอบรม
กับหนวยงานกับหนวยงาน

อ่ืนอ่ืน  
7 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของอบต.ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อนำความรูที่ไดรับมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับ
ทองถ่ินของตน 

พนักงานสวนตำบล และ
พนักงานจาง 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

สามารถนำความรูที่
ไดรับมาพฒันาการ
ปฏิบัติงานของ
องคกรและพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
อบต. (หลักสูตรคอมพิวเตอร กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับ
สถาบนัเอกชน) 

เพื่อนำความรูที่ไดรับมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับ
องคกรและทองถ่ิน 

พนักงานสวนตำบล  
และพนักงานจาง 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

สามารถนำความรูที่
ไดรับมาพฒันาการ
ปฏิบัติงานของ
องคกรและพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินและสถาบัน 
ตางๆ ที่มีขอตกลงความรวมมือ) 

เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัตงิาน ณ ศูนยพฒันา
เด็กเล็กของอบต. 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

เขาใจถึงบทบาท
หนาที่ในการ
ปฏิบัติงานของแต
ละตำแหนง 
 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
  



 

 

 

  

 

  
--  66  --  

  

ที่ที่  
โครงการ/หลักสตูรการโครงการ/หลักสตูรการ

พัฒนาพัฒนา  
วัตถุประสงควัตถุประสงค  

เปาหมายเปาหมาย  
  

งบประมาณงบประมาณ  ผลที่คาดวาจะไดรับผลที่คาดวาจะไดรับ  

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดำเนินงานดำเนินงาน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

สงฝกอบรมสงฝกอบรม
กับหนวยงานกับหนวยงาน

อ่ืนอ่ืน  
10 โครงการพัฒนาระบบการ

จัดเก็บภาษีของหนวยงาน
ทองถ่ิน  
(อบรมการจัดทำแผนที่ภาษี) 

เพื่อสงเสริมใหพนักงานสวน
ตำบลและพนักงานจางที่มี
สวนเก่ียวของเขาใจถึงระบบ
การจัดเก็บและระบบการ
บันทึกขอมูลดวยระบบ
คอมพิวเตอร 

พนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง 
(สวนการคลงั) 

เปนไปตาม
รายจาย 

ของแตละ
หลักสูตรหรือ

โครงการ 

สามารถนำความรูทีไ่ดรับมาปฏิบัติ
หนาที่ไดตามเปาหมายและสามารถนำ
ความรูนั้นไปปรับปรุงแผนงานใน
อนาคต 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

11 โครงการจัดทำระบบขอมูล
สถิติระดับทองถ่ิน 

เพื่อนำขอมูลมาประกอบกับ
การทำใบอนุญาตกอสราง
อาคารในทองถ่ิน ขอมูล
การเกษตรและการ
โทรคมนาคม 

พนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง 

 (สวนโยธา) 

เปนไปตาม
รายจาย 

ของแตละ
หลักสูตรหรือ

โครงการ 

สามารถนำความรูมาใชในการปรับปรุง
งานในอนาคตใหเกิดการพัฒนามากข้ึน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

12 ประชุมประจำเดือนพนักงาน
สวนตำบลและพนักงานจาง 
 

เพื่อซักซอมการปฏิบัติงานใน
รอบเดือนที่ผานมา 

พนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง 

 

- บุคลากรปฏิบัติงานตามแนวทางไดด ี /  1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
  
  
  
  



 

 

 

  

 

  

--  77  --  
  

ที่ที่  โครงการ/หลักสตูรโครงการ/หลักสตูรการพัฒนาการพัฒนา  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
เปาหมายเปาหมาย  

  
งบประมาณงบประมาณ  ผลที่คาดวาจะไดรับผลที่คาดวาจะไดรับ  

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา  
ระยะเวลาระยะเวลา
ดำเนินงานดำเนินงาน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

สงฝกอบรมสงฝกอบรม
กับหนวยงานกับหนวยงาน

อ่ืนอ่ืน  

13 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
อปท. 

เพื่อนำความรูที่ไดรับมา
ประยุกตใชกับการทำงานที่
เก่ียวของในการวิเคราะหนโยบาย
และแผนขององคกร 
 

พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง 

 (สำนักปลัดอบต.) 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

สามารถนำความรูที่
ไดรับมาพฒันาการ
ปฏิบัติงานขององคกร
และพัฒนาทองถ่ิน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

14 โครงการบันทึกบัญชีและจัดทำ
รายงานการเงินดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ อปท. 

เพื่อนำความรูที่ไดรับมา
ประยุกตใชในการทำงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลตาม
วัตถุประสงค 

พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง 

 (สวนการคลงั) 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

สามารถนำความรูที่
ไดรับมาประยุกตใช
ในการบันทึกบัญชี
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร 
 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

15 โครงการการเขียนแบบงานทาง 
ดวยระบบคอมพิวเตอร 

เพื่อนำความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานในการเขียนแบบดวย
ระบบคอมพิวเตอร 

พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง 
 (สวนโยธา) 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

สามารถนำความรูมา
ใชในการเขียนแบบ
งานทางดวยระบบ
คอมพิวเตอร 
 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
  
  



 

 

 

  

 

  
--  88  --  

  

ที่ที่  โครงการ/หลักสตูรการพัฒนาโครงการ/หลักสตูรการพัฒนา  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
เปาหมายเปาหมาย  

  
งบประมาณงบประมาณ  ผลที่คาดวาจะไดรับผลที่คาดวาจะไดรับ  

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดำเนินงานดำเนินงาน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

สงฝกอบรมสงฝกอบรม
กับหนวยงานกับหนวยงาน

อ่ืนอ่ืน  
16 โครงการติดตามประเมินผลการ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เพื่อนำความรูที่ไดรับมา
ประกอบการประเมินการ
บริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

พนักงานสวนตำบล  
(สำนักปลัดอบต.) 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

สามารถนำความรูที่
ไดรับมาใชประกอบ
กับงานบริหารงาน
บุคคลใน อปท. 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

17 โครงการอ่ืนๆ ที่สามารถกำหนด
ภายหลังไดตามความจำเปนและ
ความเหมาะสม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
ตามโครงการที่กำหนด 

พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง 

 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

สามารถนำความรูที่
ไดรับมาพฒันาการ
ปฏิบัติงานของ
องคกรและพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

18 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษาเพื่อ
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี/โท 

เพื่อสนับสนุนการพฒันาศักยภาพ
ของบุคลากรทองถ่ิน ใหมี
ศักยภาพยิ่งข้ึนและสามารถนำ
ความรูความสามารถกลับมา
พัฒนาทองถ่ิน 
 

พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง 

 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

มีความรูเพิ่มข้ึนและ
นำมาประยุกตใช
ปฏิบัติงานในหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
  



 

 

 

  

 

  

--  9 9 --  
  

ที่ที่  โคโครงการ/หลักสตูรการพัฒนารงการ/หลักสตูรการพัฒนา  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

เปาหมายเปาหมาย  
  

งบประมาณงบประมาณ  ผลที่คาดวาจะไดรับผลที่คาดวาจะไดรับ  

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา  
ระยะเวลาระยะเวลา
ดำเนินงานดำเนินงาน  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

สงฝกอบรมสงฝกอบรม
กับหนวยงานกับหนวยงาน

อ่ืนอ่ืน  
1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรม หรือหลักสูตรอ่ืนที่ 
เก่ียวของ (สำหรับฝายการเมอืง) 

เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ของฝายการเมืองใหการ
ทำงานเปนไปดวยความโปรงใส 
ยุติธรรม ฯลฯ 
 

ขาราชการฝายการเมือง เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

ขาราชการฝาย
การเมืองมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม หรือหลักสูตรอ่ืนที่ 
เก่ียวของ (สำหรับพนักงานสวน
ตำบล) 

เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ของพนักงานสวนตำบล
ใหการทำงานเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม  
เปนกลาง ฯลฯ 
 

พนักงานสวนตำบล  
 

เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน 

 / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

3 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม หรือหลักสูตรอ่ืนที่ 
เก่ียวของ(สำหรับพนักงานจาง) 

เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ของพนักงานจางใหการ
ทำงานเปนไปดวยความโปรงใส 
ยุติธรรม เปนกลางฯลฯ 
 

พนักงานจาง เปนไปตามรายจาย 
ของแตละหลักสูตร

หรือโครงการ 

บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน 

/ / 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 


