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ค าน า 

 

            แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานฉบับนี้  
จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 )  โดยได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็น
ระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง  การส ารวจความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม         

           คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) ไว้ ณ ที่นี้ 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2545  

ข้อ 269 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ ก.อบต. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลนั้น 

ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม  ข้อ 
271 แล้วเสนอให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต.จังหวัด ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต. พิจารณาถึงความจ าเป็นใน
การพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.อบต.จังหวัด พิจารณามีมติเห็นชอบ
แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี แล้วให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานต าบลตามข้อ 271 เป็นระยะเวลา   3 ปี  
ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วยเพ่ือเป็นการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลตามระบบแท่ง ที่ได้มีการน าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบสมรรถนะมาบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์และประเมินสมรรถนะของบุคลากรซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคล ทั้ง การเลื่อนขั้น  เลื่อนค่าตอบแทน, การพัฒนาบุคลากร, การจ่ายเงินโบนัส, การเลื่อน
ระดับ และการให้พ้นจากราชการนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน        
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่างๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือ
แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้   ที่มีอยู่ภายใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม   
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
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 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าบล ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545  

ข้อ 269 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานต าบลที่ ก.อบต. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานต าบลมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลนั้น 

ข้อ 270 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 

  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ปลัดต าบล     เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็นกรรมการ 
  (4) หัวหน้าส านักปลัดต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  (1) หลักการและเหตุผล 
  (2) เป้าหมายการพัฒนา 
  (3) หลักสูตรการพัฒนา 
  (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  (6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็น  ในการ
พัฒนาพนักงานต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งใน
ฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 273 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมพนักงานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ต าแหน่ง โดยก าหนดให้พนักงานต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของ
แผนการพัฒนาพนักงานต าบล        

ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานต าบล ให้ต าบลด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมายส านักงาน 

ก.อบต.จังหวัดด าเนินการเอง หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือ 
ด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.อบต. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธี

หนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 
  (1) การปฐมนิเทศ 
  (2) การฝึกอบรม 
  (3) การศึกษา หรือดูงาน 
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ 276 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาต าบลต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
พัฒนาพนักงานต าบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาต าบลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 271 
แล้วเสนอให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต.จังหวัด ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการ
พัฒนา งบประมาณที่ต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.อบต.จังหวัด พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานต าบลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี แล้วให้ต าบล
ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานต าบลด้วย  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 การวิเคราะห์บุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด
ไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
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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     
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 

 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 

 

 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน จะเป็นการพัฒนา
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อ
สัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานที่จะปรับปรุงจึงเป็น
ดังนี้ 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน

จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 

รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

น 

ท างานตามค าสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม

ยุทธศาสตร์ได้ 

สัง่การ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

                “องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
ทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง มีความเป็นมืออาชีพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 

 

 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงานจัดท า

แผน ควบคุมก ากับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ

ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลดงลานทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส 
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  แนะน าประโยชน์โอกาสที่
จะได้รับจากการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี  ปริญญา
โท เพ่ือความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและจัดส่ง
บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร
ตามสายงานปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ดงลาน 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 

๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 

๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 

๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 

 

 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝึกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  

-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ดงลาน 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  

๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 

๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝึกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  

-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ดงลาน 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศ
เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 

   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 

   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 

๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ใน
ขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้น
การกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  

๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
หรือระเบียบก าหนด  

๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 



- ๑5 - 

 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษยส์ัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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ส่วนที ่๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
                        ๑.๖ การมอบหมายงาน 
                        ๑.๗ การให้การศึกษา 
 
                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงลาน นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ 
แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานเป็นผู้ด าเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

 

 

๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 

๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 

๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ  

 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุง 
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วิธีการพัฒนา  
จากแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร  น ามาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรม  

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน   ดังนี้ 
 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
๑ 

 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดั อบต.หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลัด อบต.  ได้รับการฝึกอบรมอยา่ง
น้อย ๑ ครั้ง/ปี   

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

๒ 

 

 

 

๓ 

 

 

 

๔ 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดั/
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไปหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
ช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน /หัวหน้าฝ่ายให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบรหิารงานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน/หัวหน้าฝา่ย ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบรหิารงานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วน/หัวหน้าฝา่ย
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ป ี

 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วน/หัวหน้าฝา่ย
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ป ี

 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

3 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

๑ 

 

3 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

๑ 

 

3 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

3 หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน/หัวหน้าฝา่ยใหม้ีทักษะ 
ความรู้  และความเข้าใจในการบรหิารงาน
ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วนแตล่ะส่วน/หัวหนา้ฝ่าย 
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย  1  
ครั้ง/ป ี

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

4 หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง 
ช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
ช่าง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า 
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ  ความรู ้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย  1  ครั้ง/ปี 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

 
 



 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
5 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนราชการแต่ละส่วน  ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วนราชการ  แต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ปี   

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
ช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนราชการแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

7 หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน  

 

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

8 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

9 หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากรบคุคล 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
10 

 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็
รายได้หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
ช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่นที่

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนราชการแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

12 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน  

 

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

13 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

14 หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
15 
 

หลักสตูรเกีย่วกับครูหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

7 
 

7 
 

7 
 

 
 

/ 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการ
สุขาภิบาลหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
ช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนราชการแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน  

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

17 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน  

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

18 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงินและ
บัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน  

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

19 หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
20 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างไฟฟ้าหรอื 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักจัดการงานท่ัวไป
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
ช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนราชการแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน  

พนักงานส่วนต าบลไดร้ับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

22 หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน  

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

พนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรมอยา่ง
น้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

/ 

 

23 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่
ระดับปริญญาตร ี

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่

คัดเลือกผู้มีคณุสมบัตเิพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา 

 

หัวหน้าส่วนราชการแตล่ะส่วนไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

/ 

 

24 การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

 

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ แต่ละส่วนไดร้ับ

81 

 

81 

 

81 

 

 

 

/ 

 

25 การท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้
สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

 

 

 

81 

 

81 

 

81 

 

 

 

/ 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 

ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเพิ่มคณุวุฒิหลักสูตรปรญิญาตร/ีปรญิญาโท งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

 
 

 



- ๒4 - 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ีหรือ
งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญาโท งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่ม
อปพร.  และประชาคมหมู่บา้น 
 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

 
 

 

 



- ๒5 - 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
๖6 

ก.พ. 
๖6 

มี.ค. 
๖6 

เม.ย. 
๖6 

พ.ค. 
๖6 

มิ.ย. 
๖6 

ก.ค. 
๖6 

ส.ค. 
๖6 

ก.ย. 
๖6 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุกคน งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ีหรือ
งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญาโท งบฯ อบต.  
ดงลาน 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่มอป
พร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบฯ อบต.  
ดงลาน 
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ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 – ๒๕66 

๑ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

300,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(คิดภาพรวมในส านักปลดั) 

๒ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดั/หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานท่ัวไหหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

300,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๓ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

150,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(คิดภาพรวมของกองคลัง) 

๔ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองช่างหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

5 
 

หลักสตูรผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคมหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

50,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

6 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

300,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(คิดภาพรวมในส านักปลดั) 

7 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 300,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(คิดภาพรวมในส านักปลดั) 

8 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง(สป./กองคลัง/กองช่าง)ตั้งงบภาพรวม
แต่ละกอง 

๓0,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

9 หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากรบคุคลหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

10 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

11 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็รายได้หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมกองคลัง 
150,000 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

12 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดหุรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมกองคลัง 
150,000 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

13 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมส านักปลดั 
60,000 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

14 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมกองสวัสดิการฯ 
5๐,๐๐๐ 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

 



-27- 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 – ๒๕๖6 

๑๕ 

 

หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมส านักปลดั 

60,000 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

16 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการสุขาภบิาลหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5๐,๐๐๐ 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

17 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5๐,๐๐๐ 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

18 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้า
พนักงานการเงินและบญัชีหรือหลกัสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมกองคลัง 

150,000 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

19 หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างโยธาหรอืหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมกองช่าง 

150,000 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

20 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างไฟฟ้าหรอืหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมกองช่าง 

150,000 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

21 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักจัดการงานท่ัวไปหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมส านักปลดั 

60,000 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

22 หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่่ะต าแหน่งหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งในภาพรวมของแต่ละ่ส่วน 

ราชการ 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

23 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญาตร ี

 

5๐,๐๐๐ 

 

ทุนส่วนตัว 

 

24 

 

การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 

 

ตั้งในภาพรวมของแต่ละ่ส่วน 

ราชการ 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

๒5 

 

จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

- 

 

- 

 

 



- ๒7 - 

ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมนิผล 

 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
ประกอบด้วย 

๑.  นายอุทัยเทพ  พรรคพล            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ประธานกรรมการ 

๒.  นายคมวิทย์  บุญวิเศษ             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน              กรรมการ 

3.  นางไพจิตร  พูลสระคู               ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 

4.  นายอนุรักษ์  ผ่านสถิน              ผู้อ านวยการกองช่าง              กรรมการ 

5.  นางสาวพิมพ์ยดา  บุตรทุมพันธ์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม              กรรมการ 

 6.  นายพรชัย  ช่างยันต ์               หัวหน้าส านักปลัด                        กรรมการ/เลขานุการ 

  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานทราบ 

 

บทสรุป 

 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน สามารถปรับเปลี่ยน 
แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน    อาจเป็นเหตุให้การพัฒนา
บุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด 
บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

ค าสั่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงลาน 
ที่  215 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
………………………...............………………….. 

 

             อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 24  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)   
โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง   ๓     ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงลาน   ดังนี้ 
 

๑.  นายอุทัยเทพ  พรรคพล           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน        ประธานกรรมการ 

๒.  นายคมวิทย์  บุญวิเศษ            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน                  กรรมการ 

3.  นางไพจิตร  พูลสระคู              ผู้อ านวยการกองคลัง                กรรมการ 

4.  นายอนุรักษ์  ผ่านสถิน             ผู้อ านวยการกองช่าง                 กรรมการ 

5.  นางสาวพิมพ์ยดา  บุตรทุมพันธ์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                  กรรมการ 

 6.  นายพรชัย  ช่างยันต ์               หัวหน้าส านักปลัด                            กรรมการ/เลขานุการ 

 

  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง   ณ   วันที่    24    เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 

 
 

(ลงชื่อ)........................................................... 
( นายอุทัยเทพ  พรรคพล ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 



 
  

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6) 

ครั้งที่  ๑/ ๒๕63  วันที่   29  กรกฎาคม  ๒๕63    

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่ง
คณะกรรมการ 

ลายมือชื่อ 

1 นายอุทัยเทพ  พรรคพล นายก อบต.ดงลาน ประธานกรรมการ  

2 นายคมวิทย์  บุญวิเศษ ปลัด อบต. กรรมการ  

3 นางไพจิตร  พูลสระคู ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ  

4 นายอนุรักษ์  ผ่านสถิน ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ  

5 นางสาวพิมพ์ยดา  บุตรทุมพันธ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ  

6 นายพรชัย  ช่างยันต์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ/เลขานุการ  

 
เริ่มประชุมเวลา   10.๐๐  น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอุทัยเทพ  พรรคพล ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  และมอบหมายให้  

นายคมวิทย์  บุญวิเศษ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ด าเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายคมวิทย์  บุญวิเศษ  ปลัด อบต./กรรมการ  - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6) ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ที่ 215 /๒๕63  ลงวันที่  24  
กรกฎาคม ๒๕63 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นต าบล  ลงวนัที่  24  ตุลาคม  
๒๕๔๕  ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ ๒๕๙ –  ข้อ ๒๙๕   

มติที่ประชุม        - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

      -  ไม่มี   

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายคมวิทย์  บุญวิเศษ   ปลัด อบต./กรรมการ  -  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  
                        ๒๕๖6)  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา 
                    บุคลากรท้องถิ่น  ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 

๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 

-  ให้นายพรชัย  ช่างยันต ์   กรรมการ/ เลขานุการ    เปน็ผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 

บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕64 –  ๒๕66) นั้น  จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล    ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการ 

พัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง   จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร   ให้คณะกรรมการ 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร    

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

๑ หลักสตูรเกีย่วกับปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒ หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดั/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไหหรอืหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๔ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๕ 
 

หลักสตูรผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

๖ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 

๗ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๘ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง(สป./กองคลัง/กองช่าง)ตั้งงบภาพรวมแต่ละกอง 

๙ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากรบคุคลหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

11 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็รายได้หรือหลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

12 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดหุรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

13 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

14 หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๑5 หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

๑6 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการสุขาภบิาลหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 



๑7 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑8 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

19 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างโยธาหรอืหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒0 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างไฟฟ้าหรอืหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

21 หลักสตูรเกีย่วกับนักจัดการงานท่ัวไปหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

22 หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่่ะต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

23 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญาตร ี
 

24 การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 

25 จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

มติที่ประชุม       - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 

      -  ไม่มี  - 

 

ปิดประชุมเวลา    12.๐๐  น. 

 

                        ลงชื่อ                                           กรรมการ /เลขานุการ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                          (นายพรชัย  ช่างยันต์) 

                                            หัวหน้าส านักปลัด 
 

                       ลงชื่อ                  ประธานกรรมการ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                        (นายอุทัยเทพ  พรรคพล) 

                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 



                   

 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 

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

  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน  เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
บุคลากรมากท่ีสุด 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

เพศ    ชาย     หญิง 

อายุ    21-30 ปี    31-40 ปี    41-50 ปี   51  ปีขึ้นไป 

การศึกษา   มัธยมต้น    มัธยมปลาย    ปวช.   ปวส. / ปวท. 

    อนุปริญญา    ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 

สถานภาพ   พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง 

ส่วนที่  2  ความต้องการในการฝึกอบรม 

หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  (เลือกได้มากกว่า  1  หัวข้อ) 

    การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ................................................................. 

    ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 

    พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

    การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 

    อ่ืน ๆ ระบุ ...................................................... ....................... 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 

  ไตรมาสที่  1  ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 

         พฤศจิกายน 

         ธันวาคม 

  ไตรมาสที่  2  ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 

         กุมภาพันธ์ 

         มีนาคม 



ไตรมาสที่  3  ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 

         พฤษภาคม 

         มิถุนายน 

 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 

         สิงหาคม 

         กันยายน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 

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

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



 

 


