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ค าน า 

 

   การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพงค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้
บุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
ต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มี
คุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้าน
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้กรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ด าเนินการ 
รวมทัง้ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 
 

1.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

1.1. ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง 
ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 พ.ศ.2546 

มาตรา 11  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่ง     การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้   ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ     มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ     ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม ่จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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1.3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์ 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในส่วนที่  3  การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้าน  ดังนี้ 
                     (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฏหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
เป็นต้น 
 (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง   
  (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน    
เช่น   ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เป็นต้น 
  (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
   (5)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

                           เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาส่วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 269  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาย
ล าโพง และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 
  1.4  การวิเคราะห์บุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง เพ่ือให้การบริการและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ตามอ านาจหน้าที่ของกฎหมายและได้รับความพึงพอใจ การบริหารงานมีประสิทธิภาพได้จากการ
วิเคราะห์สภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการสาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

๖. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส าหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่        
จ านวนประชากร   และภารกิจ     

 

 

 
 

 

 

 

 



-5- 

ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

******************* 
2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 

1.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
2. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้

เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
3. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง ให้มีทักษะและความรู้ใน

การปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 

 2.2  เป้าหมายของการพัฒนา 

 1. การพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
 2. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
 3. การพัฒนาบุคลากร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
 4. การพัฒนาบุคลากร พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา 

**************************** 
 

                    พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท านบ แต่ละต าแหน่งต้องได้รับ 
         การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

                   3.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา (พ.ศ.2561 – 2563) 
                          1. หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป หรือผู้อ านวยการกอง หรือหลักสูตรอื่นที่ 
    เกี่ยวข้อง 

        3. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       4. หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
       5. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตร หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       6. หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
        7. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       8. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่    
             เกี่ยวข้อง 
        9. หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       10. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
        11. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       12. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
        13. หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       14. หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
        15. หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

     16. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
           ต าบลสายล าโพง 

 

               

หมายเหตุ  ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมี 
                 เนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 

                         ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 
             เดียวกันได้ 
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ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
( แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง  อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา 
ลักษณะการฝึกอบรม / 

พัฒนา 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัดอบต. หรือ 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารของปลัด 
อบต.ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลัดอบต.ได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

2 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารหรือ 
หัวหน้าส านัก / หัวหน้ากอง หรือ 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

-นักบริหารงานทั่วไป 
-นักบริหารงานคลัง 
-นักบริหารงานช่าง 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ได้มี
ความรู้ทักษะ ความเข้าใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น 

หัวหน้ากอง / 
หัวหน้าส่วนแต่ละ
ส่วนราชการได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 

1 
1 
1 
 

 
 
 

1 
1 
1 

  
 
 
/ 
/ 
/ 
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ที ่

 
 

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา 
ลักษณะการฝึกอบรม / 

พัฒนา 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ฯ

หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง  

1 1 1  / 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคล หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
ให้มีความสามารถได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
เกษตร หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง / ปี 

1 1 1  / 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธุรการ หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 
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ที ่

 
 

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา 
ลักษณะการฝึกอบรม / 

พัฒนา 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาฯ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน
และบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง / ปี 

1 1 1  / 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
พัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 
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ที ่

 
 

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา 
ลักษณะการฝึกอบรม / 

พัฒนา 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
13 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา

หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง / ปี 

1 1 1  / 

15 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของ
พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

14 14 14 / / 

16 การฝึกอบรมสัมมนา พัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสายล าโพง 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของ
พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ผู้บริหาร,พนักงาน 
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง,
สมาชิกสภา อบต.
ผู้น าในพ้ืนที่ 

73 73 73 /  
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ส่วนที่ 5 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563) 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
2561 2562 2563 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดอบต. 17,000 17,000 17,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง     

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารหรือหัวหน้าส านัก     
 หัวหน้ากอง หรือหลักสูตรที่เก่ียวข้อง     
 -นักบริหารงานทั่วไป 33,200  33,200  33,200 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 -นักบริหารงานการคลัง 33,200  33,200  33,200 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 -นักบริหารงานช่าง 17,000 17,000 17,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 29,500 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล 5,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 29,500 33,200 33,200 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตร - 10,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ 22,500 22,500 22,500 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและ 23,500 23,500 23,500 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 บรรเทาฯ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     

9 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทาง 15,000 15,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 การศึกษา หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี 33,200 33,200 33,200 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 22,500 22,500 22,500 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ - 22,500 22,500 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
2561 2562 2563 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา  22,500 22,500 22,500 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

14 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 10,000 15,000 15,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง     

15 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม 20,000 25,000 30,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 และจริยธรรม     

16 การฝึกอบรมสัมมนา พัฒนา ศักยภาพ 400,000 400,000 400,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล     
 สายล าโพง     

 รวม 733,600 765,300 800,300  
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ส่วนที่ 6 
การติดตามประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สายล าโพง ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัดฯ     กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
6. นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรก าหนด วิธีการ
ติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอ ผล
การติดตามประเมินผลต่อนายองค์การบริหารส่วนต าบล 

   

........................................................................... 

 การติดตามและประเมินผล 

 ๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 
๗ วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑ 

๓. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป 

๔. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี โดย core team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อย 60





-9- 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

     

     

     

 

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2558 2559 2560 

       

       

       

       

 

 

3. หลักสูตรการบริหาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

2558 2559 2560 
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4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

2558 2559 2560 
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5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

2558 2559 2560 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


