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ค าน า 

 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕64– ๒๕๖6 )  ขององค์การบริหารส่วน-

ต าบลแหลมตะลุมพุก ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 )  
โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล จากกระบวนการท่ีเป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง   
การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี   ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพื่อจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จะเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานท่ีดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ตะลุมพุกได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) 
ไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

********************************* 
 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ท่ีมีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้   ต้ังแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวัน ท่ี  9  ธันวาคม  ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑๒                     
การบริหารงานบุคคล  ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี  ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้อง
กับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าท่ีและผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     ส่วนราชการยังขาดความเช่ือมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ท่ีเป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าท่ีมีความตระหนักในหน้าท่ีและความ  
     รับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดส่ิงจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ท่ีจะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าท่ีทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.  
๒. มีความคุ้นเคยกันท้ังหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู่กระจายท่ัวเขต  อบต. ท าให้รู้

สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพิ่มข้ึน  
 

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

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
 
 

 
การวิเคราะห์ในระดบัองคก์ร 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายท่ี 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉล่ียระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มท่ี 
๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พื้นท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นิติกร  
สาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

๖. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส าหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     ส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง   

๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี        
จ านวนประชากร   และภารกิจ     
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบคุลากร 

 
 

โครงสร้างปัจจบุนั 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จะเป็นการ

พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนท่ีต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าท่ีวางแผนอัตราก าลัง สรรหาท้ังการบรรจุแต่งต้ัง การ
โอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเล่ือนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญา
จ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ท่ีจะปรับปรุงจึงเป็น
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่ังการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
น 

ท างานตามค าส่ัง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   
 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

“ภายในปี ๒๕64  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จะมีความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการ
ประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ” 

 
 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

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

๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 ๒.  เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 ๓.  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ประกอบด้วย  

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

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ทุกคนท่ีได้เข้ารับการพัฒนา การ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองท่ีดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี ้
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มท่ี โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอื่น ๆ 
 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.แหลม
ตะลุมพุก 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

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

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอื่น 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 ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานท่ีท างาน 
และสถานท่ีบริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.แหลม
ตะลุมพุก 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ   

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีการมอบรางวัลใหพ้นักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงช่ือเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนนิการทางวนิยั  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดท่ีกระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

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

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง

ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

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

๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
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๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

  เดียวกันได้ 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพรอ้มเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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ส่วนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

********************************* 
วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมตะลุมพุก ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

 
                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอมศรี นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทาง
การด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี เป็นผู้ด าเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
โครงการต่าง ๆ ในส่วนท่ี ๕ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน้ 

 
 
๑.๑  แต่งต้ังคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

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

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

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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วิธีการพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) 
 

วิธีการพฒันาพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง  

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพฒันา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการพฒันา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงาน 
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก 

40 อบรม /  
ฟังบรรยาย / 
ศึกษาดูงาน 

300,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อบต. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
งานท้องถ่ิน 

2 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
งานคลัง 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

4 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
งานช่าง 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

5 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
บริหารงานท่ัวไป 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

6 อบรมหลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนา
ชุมชน 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

7 อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการนโยบาย
และแผน 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

8 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานบุคคล 1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพฒันา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการพฒันา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล 

9 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานพัสดุของ 
อปท. 

2 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

10 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการการเงิน
และบัญชีของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

11 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได้ของ อปท. 

2     

12 อบรมหลักสูตรนายช่างโยธา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานโยธาของ 
อปท. 

1     

13 อบรมหลักสูตรงานการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานการ 
ศึกษาของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

14 อบรมหลักสูตรงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1     

15 อบรมหลักสูตรงานสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได้ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพฒันา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการพฒันา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล 

16 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และ
ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

12 การฝึกอบรม 720,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

17 อบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และ
ศักยภาพของผู้บริหารท้องถ่ิน 

4 การฝึกอบรม 160,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

18 ประชุมประจ าเดือนร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บริหารท้องถ่ิน 

เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนท่ี
ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้อง 

20 การประชุม - ต.ค.64 - ก.ย.66 สังเกตผลหลังจากเข้าร่วม
ประชุม 

19 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม/
จริยธรรม ให้แก่พนักงาน  สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  และฝ่ายบริหาร 

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกภาคส่วนเป็น
ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

40 การอบรม - ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

20 ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการ
อบรม/สัมมนานา  ท่ีจัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้   ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่
บุคลากร 

40 การอบรม - ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 

21 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่บุคลากร 

20 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 ทดสอบตามแบบท่ีก าหนด 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
ล า 

ดับที่ 
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 - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม  ทุก
คน 

งบ อบต.              

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต. 
 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหพ้นักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต. 
 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /  
ปริญญาโท 

-              

๘ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 
ล า 

ดับที่ 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม  ทุก
คน 

งบ อบต. 
 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต. 
 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหพ้นักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต. 
 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / 
ปริญญาโท 

-              

๘ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต. 
 

             

 
 
 
 
 
 



 
- ๒0 - 

 
ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
ล า 

ดับที่ 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
๖3 

ก.พ. 
๖3 

มี.ค. 
๖3 

เม.ย. 
๖3 

พ.ค. 
๖3 

มิ.ย. 
๖3 

ก.ค. 
๖3 

ส.ค. 
๖3 

ก.ย. 
63 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม    
ทุกคน 

งบ อบต. 
 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต. 
 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหพ้นักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต. 
 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / 
ปริญญาโท 

-              

๘ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต. 
 

             

 



- ๒1 - 

 
ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

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

  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพฒันา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการพฒันา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงาน 
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก 

28 อบรม /  
ฟังบรรยาย / 
ศึกษาดูงาน 

300,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
งานท้องถ่ิน 

2 การฝึกอบรม 80,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
งานคลัง 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

4 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
งานช่าง 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

5 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
บริหารงานท่ัวไป 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

6 อบรมหลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนา
ชุมชน 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

7 อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
นโยบายและแผน 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

8 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานบุคคล 1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 



-22- 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพฒันา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการพฒันา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

9 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานพัสดุของ 
อปท. 

2 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

10 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการการเงิน
และบัญชีของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

11 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได้ของ อปท. 

2 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

12 อบรมหลักสูตรนายช่างโยธา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานโยธาของ 
อปท. 

1 การฝึกอบรม 30,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

13 อบรมหลักสูตรงานการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานการ 
ศึกษาของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 
 

40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

14 อบรมหลักสูตรงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1 การฝึกอบรม 
 

40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

15 อบรมหลักสูตรงานสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได้ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 
 

40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพฒันา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการพฒันา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

16 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และ
ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

12 การฝึกอบรม 720,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

17 อบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และ
ศักยภาพของผู้บริหารท้องถ่ิน 

4 การฝึกอบรม 160,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

18 ประชุมประจ าเดือนร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บริหารท้องถ่ิน 

เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนท่ี
ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้อง 

20 การฝึกอบรม 150,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

19 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม/
จริยธรรม ให้แก่พนักงาน  สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  และฝ่ายบริหาร 

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกภาคส่วนเป็น
ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

40 การฝึกอบรม 
การประชุม 

40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

20 ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการ
อบรม/สัมมนานา  ท่ีจัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้   ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่
บุคลากร 

40 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

21 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่บุคลากร 

20 การฝีกอบรม 40,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 

21 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่บุคลากร 

20 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค.64 - ก.ย.66 
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ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมินผล 

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

๑.  องค์กรตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมตะลุมพุก  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
 3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 ๓.  หัวหน้าส านักงานปลัด            กรรมการ 
 ๔.  ผอ.กอง คลัง                      กรรมการ 
 ๕.  ผอ.กองช่าง     กรรมการ 
 ๖.  นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีละ  ๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บทสรปุ 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล       
แหลมตะลุมพุก สามารถปรับเปล่ียน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจ
ตามกฎหมายและการถ่ายโอน    อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งท่ีจ าเป็นได้รับการพัฒนา
มากกว่า และภารกิจบางประการท่ีไม่มีความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้
ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยู่จึงต้อง
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


