
 

 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

 
 

 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 



 

ค าน า 
 

ปัจจุบันการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ เป็นส่ิงที่จ าเป็นอย่างมากในการที่จะท าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ

ในการบรหิารงาน ในสว่นขององค์การบรหิารสว่นต าบลมีทรัพยากรมนุษยท์ี่ส าคัญในการปฏิบัตงิาน คือ 

พนักงานสว่นต าบล ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในสว่นราชการประจ าที่น านโยบายของผู้บรหิารไปสู่การ

ปฏิบัตใินการแก้ไขปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 

ดังน้ัน  พนักงานสว่นต าบลจึงต้องเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัตงิานและจะตอ้งได้รับการ

พัฒนาเพ่ิมพูนความรู ้ทักษะ ทัศนคตทิี่ดี ให้มคีุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัตหิน้าที่ราชการ

เป็นอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม  จึงไดจ้ัดท าแผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางที่

จะพัฒนาสว่นต าบลและบุคลากรขององค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขามให้มปีระสิทธิภาพในการบรหิารงาน

และปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 

 

 
 
 
 

องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 หน้า 

ส่วนที ่๑  หลักการและเหตุผล ๑ 

ส่วนที่  ๒  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ๖ 

ส่วนที ่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา ๗ 

ส่วนที ่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา ๙ 

ส่วนที ่ ๕  แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ  ๑๐-

๑๒ 

ส่วนที่  ๖  การติดตามและประเมินผล ๑๓ 

ภาคผนวก   

 - กรอบโครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)  

 - ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  

 - ค าสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  

 - บันทึกรายงานการประชุม  
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ส่วนที่  ๑ 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  

---------------------------- 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดเพชรบุร ีเร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ข้อ ๒๖๙ ก าหนดให้

องค์การบรหิารสว่นต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ทักษะ ทัศนคตทิี่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งน้ันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสว่นราชการเพ่ือให้มลีักษณะเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้อยา่งสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้นดา้นต่าง ๆ เพ่ือน ามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตริาชการได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องสง่เสริม

และพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองข้าราชการในสังกัดให้เป็น

บุคลากรที่มีประสทิธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการให้

สอดคลอ้งกับการบรหิารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม จึงไดจ้ัดท า

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบลขึ้นโดยจักท าให้สอดคล้องกับแผนก าลัง ๓ ปี โดยครอบคลุมบุคลากรทั้ง

ทางดา้นผู้บริหาร ผู้ปฏิบัตงิานและพนักงานจ้าง โดยจะน าแผนดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา    บุคคล

กรขององค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม ให้มีความรูค้วามสามารถมีทักษะมีประสิทธิภาพและมีระบบการ

บรหิารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย มีมาตรฐานในการให้บรกิารประชาชนในทุก ๆ ดา้น และมีความรูเ้ท่า

ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนความรูท้างดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
 

๑.๑  ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง 

 องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม  แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ  เป็น ๔ สว่น ดังนี้ 

 ( ๑)  ส านักงานปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ

องค์การบรหิารสว่นต าบล และราชการที่มิไดก้ าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือสว่นราชการใดในองค์การ

บรหิารสว่นต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเรง่รัดการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการในองค์การบรหิาร

สว่นต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัตริาชการขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

ปัจจุบันมีพนักงานสว่นต าบลที่บรรจุแตง่ต้ังแลว้  จ านวน  ๔  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  จ านวน ๑  

อัตรา  พนักงานจ้าง  จ านวน  ๘  อัตรา  แบ่งงานภายในเป็น  ๑๓  งาน  คือ 

 



 

-๒- 
 

 -  งานบรหิารทั่วไป   -  งานนโยบายและแผน  

 -  งานกฎหมายและคด ี  -  งานสงเคราะห์  

 -  งานสง่เสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน -  งานประชาสัมพันธ์/รัฐพิธ ี

 -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 - งานงบประมาณ   - งานบุคคล  

 - งานสารบรรณ   - งานเลอืกต้ัง 

 - งานเชือ้เพลงิและพลังงาน 

 

๑.๒  สว่นการคลัง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าสง่เงิน การเก็บ

รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดอืนค่าจ้างค่าตอบแทนเงิน

บ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การ

จัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจา่ย งานท างบทดลอง

ประจ าเดอืน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบรหิารสว่นต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่

ได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันมีพนักงานสว่นต าบล  ที่บรรจุแตง่ต้ัง  จ านวน  ๓  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  ๑ อัตรา  

พนักงานจ้าง ๑ อัตรา แบ่งงานภายในเป็น  ๘ งาน  คือ 

-  งานการคลัง    -  งานการเงินและบัญชี  

-  งานจัดเก็บรายได้            -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

- งานจัดการเงินกู้   - งานจัดระบบงานบุคลากร  

- งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุ 

- งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงิน/การเก็บรักษาเงิน 

 

๑.๓  สว่นโยธา  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าขอ้มูลทางดา้น

วิศวกรรม การจัดเก็บและรับรองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน

การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัต ิงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ

ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานดา้นวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ

ปฏิบัตงิานเครื่องจักร การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 

ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจา่ยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล ่น้ ามันเชือ้เพลงิ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ

มอบหมาย 

ปัจจุบันมีพนักงานสว่นต าบลที่บรรจุแตง่ต้ังจ านวน  ๒  อัตรา  พนักงานจ้าง  จ านวน  ๒  อัตรา  แบ่ง

งานภายในเป็น  ๕  งาน  คือ 

 



 

-๓- 
 

-  งานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน -  งานออกแบบ/ส ารวจ/การก่อสร้าง  

-  งานผังเมือง   - งานควบคุมอาคารสถานที่กอ่สร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

- งานเกี่ยวกับการขุดดนิ การถมที่ตาม พ.ร.บ.ขุดดนิถมดิน 

 

 ๑.๔ ส่วนการศึกษา  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ วิเคราะห์ การวิจัย แนะแนว การวัดผล และการ

ประเมินผลการศึกษา การสร้างหลักสูตรของนักวิชาการต่างๆ การพัฒนา ต าราเรียน การวางแผนการศึกษา 

วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการบรกิารสง่เสริมตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสง่เสริมวิจัย

การศึกษา การวางโครงการ 

 ปัจจุบันมีปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม รักษาการราชการแทนนักวิชาการศึกษา  

มีพนักงานสว่นต าบลที่บรรจุแตง่ต้ังจ านวน  ๑  อัตรา  พนักงานจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา  แบ่งงานภายในเป็น  

๕   งาน  คือ 

 - งานส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติทางการศึกษา - งานกิจกรรมโรงเรียน  

 - งานประเพณสี าคัญที่ไดรั้บมอบหมาย   - งานดา้นกีฬา นันทนาการ  

 - งานดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   

 

๑.๒  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ ๕ ) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบล ไว้ดังนี้ 

 มาตรา ๖๖  องค์การบรหิารสว่นต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม 

 มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารสว่นต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิ และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคตดิต่อ 

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) สง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(๖) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(๘) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดงีามของท้องถิ่น 

 



 

-๔- 
 

(๙) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร 

 มาตรา  ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารสว่นต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพื่ออุปโภค บรโิภค และการเกษตร 

(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

(๔) ให้มีและที่บ ารุงประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(๕) ให้มีและส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 

(๖) สง่เสริมให้มอีุสาหกรรมในครอบครัว 

(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

(๑๒) การท่องเที่ยว 

(๑๓) การผังเมือง 
 

๑.๓  การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลและการปฏิบัตงิานตามหน้าที่ของสว่น

ราชการต่าง ๆ ที่องค์การบรหิารสว่นต าบลก าหนดขึน้จะเห็นได้ว่า พนักงานสว่นต าบลและบุคลากรของ

องค์การบรหิารสว่นต าบลจะต้องเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และความเข้าใจในการปฏิบัตงิาน ทั้งในทาง

ระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัตงิาน หากพนักงานสว่นต าบลและ

บุคลากรขององค์การบรหิารสว่นต าบลไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจ ไมม่ีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการ

ปฏิบัตงิานก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มารับบริการ 

ซึ่งองค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขามไดว้ิเคราะห์ในสว่นของตัวพนักงานสว่นต าบล ต าแหน่งหน้าที่และตัว

องค์กร ดังน้ี 

 ( ๑)  การวิเคราะห์ตัวพนักงานสว่นต าบล 

 จุดแข็ง   

- บุคลากรสว่นใหญม่ีภูมลิ าเนาอยูใ่นพืน้ที่และภูมิล าเนาใกล้เคียงกับ อบต. 

- มีระดับความรูต้ั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

 



 

-๕- 
 

- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเตมิ 

- มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานสว่นต าบล 

- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัตงิาน 

จุดอ่อน   

- บุคลากรบางสว่นยังมีระดับความรูใ้นการปฏิบัตงิานไมเ่พียงพอ 

- ไมก่ล้าตัดสินใจน าเสนอความคิดและแนวทางในการปฏิบัตงิานใหม่ ๆ 

- บุคลากรสว่นใหญม่ีเงินเดอืน / ค้าจ้างน้อยมรีายได้ไม่เพียงพอ 

- ขาดความรู้ในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 

(๒)  การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัตงิาน 

จุดแข็ง 

- บุคลากรสว่นใหญส่ามารถปฏิบัตงิานในความรับผิดชอบมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง 

- บุคลากรบางสว่นมคีวามรูใ้นการปฏิบัตงิานและประสบการณใ์นการปฏิบัตงิานมากกว่า

ที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

จุดอ่อน 

- การบรรจุแตง่ต้ังพนักงานสว่นต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ยังไมค่รบตามกรอบแผนอัตราก าลัง 

๓ ปี 

- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งท าให้บางคร้ังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 
 

(๓)  การวิเคราะห์องค์กร (องค์การบรหิารสว่นต าบล) 

 องค์การบรหิารสว่นต าบล ได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากส่วนราชการเป็นจ านวนมากซึ่ง

ภารกิจดังกล่าวพนักงานสว่นต าบลจะต้องปฏิบัติงานตามภารกจิที่ไดรั้บ ซึ่งมแีนวทางการปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง

ทั้งเร่ือง ระเบียบกฎหมาย เทคนิค และทักษะในการปฏิบัตงิานซึ่งต้องมีการศึกษาหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง แต่

องค์การบรหิารสว่นต าบลไม่สามารถบรรจุพนักงานสว่นต าบลให้รับผิดชอบหน้าที่ตามภารกจิไดค้รบทุก

ต าแหน่ง เน่ืองจากงบประมาณมีไม่เพียงพอและภารกิจที่ถ่ายโอนมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัตงิานเป็น

จ านวนมาก ซึ่งพนักงานสว่นต าบลไม่สามารถศึกษาไดท้ั้งหมด 

 จากหลักการและเหตุผลและจากวิเคราะห์ดังกล่าว ข้างต้นพนักงานสว่นต าบลและบุคลากรของ

องค์กรบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางดา้นทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และ

คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน  

เพ่ือให้การบรหิารงานและปฏิบัติงานขององค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน 



 

-๖- 
 

ส่วนที่  ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

---------------------------- 
 

๑.  วัตถุประสงค์การพัฒนา 

 ๑.๑  เพ่ือพัฒนาให้พนักงานสว่นต าบลและบุคลากรมีความรูเ้กี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัตงิาน 

 ๑.๒  เพ่ือพัฒนาให้พนักงานสว่นต าบลและบุคลากรน าความรู้และความสามารถที่ไดรั้บจากการ

พัฒนามาปรับใช้ในองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 ๑.๓  เพ่ือให้พนักงานสว่นต าบลและบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้าง

กระบวนการคิด การตัดสินใจ และการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึน้ในองค์การบรหิารสว่น

ต าบล 

 ๑.๔  เพ่ือให้การบรหิารงานและการปฏิบัตงิานขององค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

๒.  เป้าหมายการพัฒนา 

 องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม ก าหนดเป้าหมายพัฒนาพนนักงานสว่นต าบลและบุคลากรให้เข้า

รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขามก าหนดหรอืหลักสูตรที่กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ภายในระยะแผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบลปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๗ ให้ครบทุกต าแหน่ง 
 

ล าดับ

ที่ 

ต าแหน่ง หน่วยงานที่ด าเนินการ เป้าหมาย                

การเข้ารับการพัฒนา 

หมายเหตุ 

๑. ต าแหนง่ผู้บริหาร อบต.ด าเนินการเอง   
 

ส่วนราชการ / หนว่ยงานต่าง ๆ 

ทุกหลักสูตร 

 

อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

ยกเวน้ติดราชการหรือเป็น

หลักสูตรเฉพาะต าแหนง่ 

๒. ต าแหนง่ผู้ปฏิบัติงาน อบต.ด าเนินการเอง    
 

ส่วนราชการ / หนว่ยงานต่าง ๆ 

ทุกหลักสูตร 

 

อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

ยกเวน้ติดราชการหรือเป็น

หลักสูตรเฉพาะต าแหนง่ 

๓. พนักงานส่วนต าบล / 

บุคลากร ท่ีบรรจุแต่งตั้งใหม่ 

อบต.ด าเนินการเอง     
 

ส่วนราชการ / หนว่ยงานต่าง ๆ 

ต้องผ่านการปฐมนิเทศ

ทุกคน 

 

 

 



 

-๗- 
 

ส่วนที่  ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 

---------------------------- 
 พนักงานสว่นต าบลและบุคลากรขององค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม  แตล่ะต าแหน่งต้องได้รับ

การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตร  หน่ึง  หรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑.  หลักสูตรความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบัตริาชการ  ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

  ๑.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  ๑.๒  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไข

เพ่ิมเตมิ  (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  พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

  ๑.๗  พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัตริาชการทางการปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

  ๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๑.๙  ความรูเ้กี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบรหิาราชการแผ่นดนิ 

 ๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

  ๒.๑  พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

  ๒.๒  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  พ.ศ.  ๒๔๗๕ 

  ๒.๓  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

  ๒.๔  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถงึปัจจุบัน 

  ๒.๕  พระราชบัญญัติขุดดนิและถมดนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

  ๒.๖  ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัตงิานขององค์การบรหิารสว่นต าบล  ตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบในแตล่ะต าแหน่ง  เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถงึปัจจุบัน 

 ๓.  หลักสูตรความรูแ้ละทักษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง 

  ๓.๑  การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

  ๓.๒  การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 

  ๓.๓  การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล 

  ๓.๔  การอบรมหลักสูตรบรหิารงานช่าง 



 

-๘- 
 

 ๔.  หลักสูตรดา้นการบรหิาร 

  ๔.๑  เทคนิคการบรหิารงานสมัยใหม่ 

  ๔.๒  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

 ๕.  หลักสูตรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๕.๑  การปฏิบัตตินตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

  ๕.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 

 

 

*  หมายเหตุ   ๑.  หลักสูตรต่างๆ  ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ  จัดขึน้  และมี

เนือ้หาสอดคลอ้งกับแนวทางดังกลา่วข้างต้น 

 ๒.  หลักสูตรในแตล่ะด้านสามารจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานสว่นต าบลโครงการ

เดยีวกันได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๙- 
 

ส่วนที่  ๔ 

วธิีการพัฒนา  และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

---------------------------- 
 

 วิธีการพัฒนาพนักงานสว่นต าบลและบุคลากร  ขององค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม  

ก าหนดวิธีการพัฒนา  ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนนิการ  โดยใช้วิธดีังนี้ 

 ๑.  วิธีการด าเนนิการ 

  ๑.๑  การปฐมนิเทศ 

  ๑.๒  การฝึกอบรม 

  ๑.๓  การศึกษาหรือดูงาน 

  ๑.๔  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดอืนขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัตงิาน 

  ๑.๕  การสอนงาน  การให้ค าปรกึษา 

 ๒.  แนวทางการด าเนนิการ 

  การด าเนนิการพัฒนาพนักงานสว่นต าบลและบุคลากรขององค์การบรหิารสว่นต าบลไร่

มะขาม  นอกจากมีวิธกีารด าเนนิการตาม  ข้อ  ๑  แล้ว    แนวทางในการด าเนนิการได้ก าหนดแนวทางการ

ด าเนนิการไว้  ๓  แนวทาง  ดังน้ี 

  ๒.๑  องค์การบรหิารสว่นต าบลด าเนินการเอง 

  ๒.๒  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นผูด้ าเนนิการ

โดยองค์การบรหิารสว่นต าบลจัดสง่พนักงานสว่นต าบลเข้ารับการอบรม 

  ๒.๓  สว่นราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ  ด าเนนิการสอดคลอ้งกับแผนพัฒนา  พนักงานสว่น

ต าบลขององค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขามเป็นผูด้ าเนนิการ 

 ๓.  ระยะเวลาในการด าเนนิการพัฒนา 

  ๓.๑   ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕   ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕ 

  ๓.๒   ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 

  ๓.๓   ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗   

 ๔.  โครงการตามแผนพัฒนา  พัฒนางานส่วนต าบล 

  องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม  จึงไดจ้ัดท าโครงการครอบคลุม  ตามหลักสูตรความรู้

พ้ืนฐานในการปฏิบัตริาชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  หลักสูตรความรูแ้ละ

ทักษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง  หลักสูตรดา้นการบรหิาร  หลักสูตรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ตามโครงการต่างๆ  ในสว่นที่  ๕ 



 

                                                                                          สว่นท่ี  ๕ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๗ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
 

ท่ี โครงการ 
กลุ่มเป้า 

หมาย 

หนว่ยด าเนินการ 
วธิกีารพัฒนา 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ หมายเหต ุ

อบต. กรมส่งเสริมฯ หนว่ยงานอ่ืน 

๑ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพใน

การบริหารงาน  อบต. 

-  จัดอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรของ  

อบต.  ในเรื่องของระเบียบกฎหมาย

และตามหลักสูตรต่างๆ  ท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

ทุกต าแหนง่    อบรม/ศกึษา 

ดูงาน 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๖๐๐,๐๐๐ 

(๓  ปี) 

 

๒ โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่  

บุคลากร 

-  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/

สัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ  ท่ี

หนว่ยงานอ่ืนๆ  จัด 

ทุกต าแหนง่ 

 

   อบรม/สัมมนา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๕๐,๐๐๐ 

(๓  ปี) 

 

๓ โครงการอบรมหลักสูตรการ

ปฏิบัติงาน  ตามต าแหนง่หนา้ท่ี 

- หลักสูตรเจ้าหนา้ท่ีวิเคราะหฯ์ 

-  หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 

-  หลักสูตรเจ้าหนา้ท่ีบันทึกข้อมูล 

-  หลักสูตรบริหารงานช่าง 

- หลักสูตรบริหารงานคลัง 

 

ตามต าแหนง่

ท่ีเปิดอบรม 

   อบรม//ศกึษาดู

งาน 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๑๖๑,๕๐๐ 

(ทุกต าแหนง่) 

 



 

ท่ี โครงการ 
กลุ่มเป้า 

หมาย 

หนว่ยด าเนินการ 
วธิกีารพัฒนา 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ หมายเหต ุ

อบต. กรมส่งเสริมฯ หนว่ยงานอ่ืน 

 

 

๔ โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุ

ใหม ่

-  ปฐมนิเทศใหค้วามรู้ในการ

ปฏิบัติงานแก่บุคลากรท่ีบรรจุแต่งตั้ง

ใหม่ 

 

ทุกต าแหนง่ท่ี

บรรจุแต่งตั้ง

ใหม ่

   ปฐมนิเทศ/การ

สอนงาน 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ -  

๕ โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่

ผู้ปฏิบัติงาน 

-  จัดมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ดีเด่น/อบรมใหค้วามรู้ในเรื่องการจูง

ใจในการปฏิบัติงานและสิทธิ

ประโยชน์ของบุคลาการ  อบต. 

ทุกต าแหนง่    ประชุม/สัมมนา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๓๐,๐๐๐ 

(๓  ปี) 

 

๖ โครงการส่งเสริมการศกึษาแก่

บุคลากร 

-  สนับสนุนทุนการศกึษาใหแ้ก่

บุคลากรของ  อบต.   

ทุกต าแหนง่

ตาม

หลักเกณฑ์   

   ศกึษาตาม

หลักสูตร 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๒๒๕,๐๐๐ 

(๓  ปี) 

 



 

ท่ี โครงการ 
กลุ่มเป้า 

หมาย 

หนว่ยด าเนินการ 
วธิกีารพัฒนา 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ หมายเหต ุ

อบต. กรมส่งเสริมฯ หนว่ยงานอ่ืน 

๗ การประชุมประจ าเดือน 

-  จัดประชุมประจ าเดือนแนะน าการ

ปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้โดย

ใหบุ้คลากรท่ีได้ไปอบรมมาเป็นผู้

ถ่ายทอดความรู้ให้ 

แก่บุคลากรทุกคน 

 

ทุกต าแหนง่    ประชุม

ประจ าเดือน/

การสอนงาน 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ -  

๘ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของบุคลากร 

-  จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ  

อบต. 

ทุกต าแหนง่    ประชุม/อบรม ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๔๕,๐๐๐ 

(๓  ปี) 

 

๙ การจัดท าประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการ 

-  จัดท าประมวลจริยธรรม  เพื่อให้

บุคลากรได้ยึดถือ และใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ทุกต าแหนง่    ประชุม

ประจ าเดือน 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ - การจัดท า

ประมวลผล

จริยธรรม

ด าเนินการในปี 

2552 แล้วใช้ใน

การปฏิบัติ

ระยะเวลา 3 ปี 



 

-๑๓- 
 

ส่วนที่  ๖ 

การตดิตามและประเมนิผล 

---------------------------- 
 

องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม  ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาพนักงานสว่นต าบล  และบุคลากรขององค์การบรหิารสว่นต าบล  โดยแตง่ต้ังผู้รับผิดชอบในการ

ประเมินผลการพัฒนาพนักงานสว่นต าบลและบุคลากร  ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  ประกอบดว้ย 

๑.  ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม เป็น ประธาน  

๒.  หัวหน้าส่วนราชการทุกคน   เป็น กรรมการ  

๓.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบรหิารงานบุคคล เป็น กรรมการเละเลขานุการ  

โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล  และบุคลากรของ

องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขามเป็นประจ าทุกปี  และสรุปรายงานผลและขอ้เสนอแนะในการ

ติดตามประเมินผลให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขามรับทราบเพ่ือพิจารณา 

นอกจาการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้วในการที่มีการพัฒนา

พนักงานสว่นต าบล  ในแตล่ะคร้ังที่องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่มะขาม  เป็นผูด้ าเนนิการจะท าการ

ประเมินผลการพัฒนาความรู้  ในแตล่ะคร้ังเป็น  ๒  ระยะ  คือ 

๑.  ระยะก่อนการด าเนนิการ  โดยการประเมินจาการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ

ก่อนไดรั้บการพัฒนาความรู้ 

๓.  ระยะหลังการด าเนนิการ  โดยการประเมินจาการใช้แบบทดสอบชุดเดมิเพ่ือวัดความรู้

ความเข้าใจหลังจากไดเ้ข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้  แล้วน ามาเปรยีบเทียบผลคะแนนที่ไดว้่ามีผล

คะแนนแตกต่างจากกอ่นและหลังอย่างไร 

ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงาน

จะมีการประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ไดรั้บจากการศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร่ให้

บุคลากรของ  อบต.  ได้ทราบ  เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัตงิานของ  อบต.  ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป  และรายงานให้นายอ าเภอ  ในฐานะผู้ก ากับดูแล  ได้รับ

ทราบต่อไป 

  


