
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
อําเภอนากลาง จังหวดัหนองบัวลาํภู



คํานํา
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ปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ ท้ังในดานสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือให
บุคคลากรองคการบริหารสวนตําบลทุกตําแหนงมีความรูในขอบเขตภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบเฉพาะ
ตําแหนง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมสําหรับตําแหนง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เปนพนักงานสวนตําบลท่ีดีท่ีมี
คุณธรรม โดยไดกําหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเชน ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
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จริยธรรม เปนตน

คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานตําบล ไดใชกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 มาดําเนินการรวมท้ัง ไดให
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงตางๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
อําเภอนากลาง จังหวดัหนองบัวลําภู

สวนท่ี 1
1. หลักการและเหตุผล

1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 หมวด
12 สวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 258 - 295 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการ
พัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาท่ีของพนักงานสวนตําบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี โดย
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีกําหนด เชน การพัฒนาดาน
ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบล มีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการ
พัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการจะตอง
ใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไปการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนา
อ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการ ฝกภาคสนาม  และอาจกระทําไดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได

1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 หมวด
12 สวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค จึงไดหาความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนา
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนง ตามท่ีกําหนดใน
สวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดท้ังความจําเปนในดานความรู
ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดาน
การบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลข้ึน



2
สวนท่ี 2

2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
1. วัตถุประสงค

1.1 เพ่ือใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลไดเรียนรูแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี
ตามหลักสูตรท่ี ก.อบต.กําหนด

1.2 เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
1.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย

สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรบัการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
1.4 เพ่ือใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผูอยูใต

บังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดํารงตําแหนง
ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน

1.6 เพ่ือพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีความสามารถใน
การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

2. เปาหมายการพัฒนา
2.1 พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เขาใจแบบแผน

ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2.2 เพ่ือสงเสริมใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง ลดปญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน

ของสวนรวม
2.4 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา มีความพรอมในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน
2.5 เพ่ือใหการประสานการทํางานเปนทีมและปฏิบัติหนาท่ีอยางสอดคลองกันและเปนระบบ
2.6 เพ่ือพัฒนาสงเสริมความรู ความสามารถดานการบริหารใหแกคณะผูบริหารและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล

3. วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนา
1. วิสัยทัศน

“บุคลากรมีคุณภาพ   เพิ่มศักยภาพขององคกร”
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะท่ีจําเปนในการบริหารจัดการและสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจ อํานาจหนาท่ี
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- ปรับกระบวนทัศน  วัฒนธรรม  คานิยมของขาราชการเพ่ือรองรับวัฒนธรรมใหม

โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
- สรางเสริมสมรรถนะใหแกบุคลากรอยางท่ัวถึง พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลใหครอบคลุม
- สรางเครือขายการพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
- สงเสริมใหสรางสภาพแวดลอมการทํางานอยางเปนระบบ

4. การวิเคราะหภารกิจหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค แบงโครงสรางสวนราชการ  เปน 1 สํานัก 3 กอง ดังนี้
1 สํานักงานปลัด ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล

และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ
รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ปจจุบันมีพนักงานสวนตําบล จํานวน 9 อัตรา  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 7 อัตรา  แบงงานภายในเปน 9 งาน  คือ

- งานบริหารงานท่ัวไป - งานธุรการ
- งานแผนและงบประมาณ - งานนิติการ
- งานบริหารงานบุคคล - งานกิจการสภาทองถ่ิน
- งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานดานการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 กองคลัง ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงินการเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือนคาจางคาตอบแทนเงินบําเหน็จ
บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชี
ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน
ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย

ปจจุบันมีพนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
แบงงานภายในเปน 5 งาน  คือ

- งานการเงิน - งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได - งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานควบคุมงบประมาณ

3 กองชาง ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและรับรองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการ
กอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติตดิตาม  ควบคุมการ
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ปฏิบัติงานเครื่องจักร การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม
เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย

ปจจุบันมีพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
แบงงานภายในเปน 3 งาน  คือ

- งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน - งานไฟฟาและถนน
- งานผังเมือง

4. กองสวัสดิการสังคม ให มีหนา ท่ีความรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
พรอมสงเสริมอาชีพและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานสังคมสงเคราะห

ปจจุบันมีพนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
แบงงานภายในเปน 3 งาน  คือ

- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม - งานสังคมสงเคราะห
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ แลผูดวยโอกาส

จากภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ
สวนราชการตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนดข้ึนจะเห็นไดวา พนักงานสวนตําบลและบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลจะตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และความเขาใจในการปฏิบัติงาน ท้ังในทาง
ระเบียบกฎหมายตามหนาท่ีและเทคนิคทักษะท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติงาน หากพนักงานสวนตําบลและ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไมมีความรูความเขาใจ ไมมีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการ
ปฏิบัติงานก็ยากท่ีจะบริหารงาน และปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพแกองคกรและประชาชนผูมารับบริการ
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคไดวิเคราะหในสวนของตัวพนักงานสวนตําบล ตําแหนงหนาท่ีและตัว
องคกร ดังนี้

(1) การวิเคราะหตัวพนักงานสวนตําบล
จุดแข็ง

- บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีและภูมิลําเนาใกลเคียงกับ อบต.
- มีระดับความรูตั้งแต ปวส. - ปริญญาตรีข้ึนไป
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
- มีประสบการณในการทํางานกอนมาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล
- มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบัติงาน

จุดออน
- บุคลากรบางสวนยังมีระดับความรูในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ
- ไมกลาตัดสินใจนําเสนอความคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานใหม ๆ
- บุคลากรสวนใหญมีเงินเดือน / คาจางนอยมีรายไดไมเพียงพอ
- ขาดความรูในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(2) การวิเคราะหตําแหนงในการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง

-บุคลากรสวนใหญสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกวาหนึ่งตําแหนง
-บุคลากรบางสวนมีความรูในการปฏิบัติงานและประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวาท่ี

กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
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จุดออน

-การบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ ยังไมครบตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากกวางานในหนาท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ทําใหบางครั้งไมสามารถปฏิบัติงานไดทัน
(3) การวิเคราะหองคกร (องคการบริหารสวนตําบล)

องคการบริหารสวนตําบล ไดรับการถายโอนภารกิจตาง ๆ จากสวนราชการเปนจํานวนมากซึ่ง
ภารกิจดังกลาวพนักงานสวนตําบลจะตองปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ
ท้ังเรื่อง ระเบียบกฎหมาย เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งตองมีการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง
แตองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถบรรจุพนักงานสวนตําบลใหรับผิดชอบหนาท่ี ตามภารกิจไดครบ
ทุกตําแหนง เนื่องจากจํากัดในเรื่องของสถานท่ีทํางานและภารกิจท่ีถายโอนมีระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก ซึ่งพนักงานสวนตําบลไมสามารถศึกษาไดท้ังหมด

จากหลักการและเหตุผลและจากการวิเคราะหดังกลาวขางตน พนักงานสวนตําบล และบุคลากร
ขององคกรบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค จึงตองไดรับการพัฒนาความรูท้ังทางดานทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน
และคุณธรรมจริยธรรมท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด

สวนท่ี 3
หลักสูตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 หมวด12 สวนท่ี 3
การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขอ 267 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาท้ัง 5 ดาน
ไดแก

1. ดานความรู ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรู ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน

2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง

3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน

4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน

5. ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข

ดังนั้น จึงใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางนอย 1 หลักสูตรตอปตอคน หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนง
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สวนท่ี 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา

1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปน
และเหมาะสม ดังนี้

1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม

2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภูหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืน ตามความจําเปนและเหมาะสม รวมท้ังองคการบริหาร
สวนตําบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แกผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง การศึกษาดูงาน อาจ
ดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยูในความสนใจและเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดหนองบัวลําภู หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

4. การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน
5. การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหคําปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
6. การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

2. ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามตาราง
แนบทาย (ภาคผนวก)

สวนท่ี 5
1. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลจะประมาณการตั้งจายไวในขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
5. ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค นักทรัพยากรบุคคลผูรับผิดชอบ  มีหนาท่ี
1 สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร
2 วิเคราะหขอมูล  และจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
3 เสนอแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตอคณะกรรมการ/คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย
4 แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย
5 แจงผลการพิจารณาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6 จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
7 เสนอรายงานผลการดําเนินตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และผลการประเมินและ
ติดตามผล เสนอคณะกรรมการ
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

รายละเอียด ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ
1. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร

- หัวหนาสวนราชการ
- พนักงานทุกคน
- นักทรัพยากรบุคคล

2. วิเคราะหปญหา  และขอมูลการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล

- ผูบริหาร
- คณะกรรมการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสวนราชการ

3. พิจารณาวา  บุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการภายใน
จุดใดท่ีตองมีการฝกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน

- ผูบริหาร
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล

4. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเสนอตอ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย

- ผูบริหาร
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล

5. จัดสงบุคคลไปอบรม  และจัดทําเอกสารการฝกอบรมท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา

- นักทรัพยากรบุคคล

6. แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ท่ีไดรับมอบหมาย

- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล

7. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล

- นักทรัพยากรบุคคล

8. ประเมินผล - หัวหนาสํานักงานปลัด
- นักทรัพยากรบุคคล
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- 12 -

วิเคราะหปญหาที่ไดจากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปญหาที่เกิดข้ึน

ของหนวยงาน

บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐาน และสาํเร็จตามที่กําหนด

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร

งานไมสาํเร็จตามกําหนด

พิจารณาความตองการฝกอบรม
พิจารณาเปนรายบุคคล  หรือระดับ
หนวยงานภายใน อบต.

สํารวจความตองการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหนวยงาน

ขออนุมัติผูบริหาร  เพื่อพิจารณา

ประเมินความจาํเปนที่ตองมีการฝกอบรม
ตามลําดับความจําเปน กอน - หลัง

สงบุคลากรไปฝกอบรม จัดทําโครงการฝกอบรม

กําหนดเปาหมายของการอบรม
ฝกอบรม

กําหนดเนื้อหาของการฝกอบรม

กําหนดวิธีการฝกอบรม

ดําเนินการฝกอบรม

รายงานผลการฝกอบรม

การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
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ตารางการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

รายการ
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. วิเคราะหปญหาท่ีไดจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาวา  บุคลากรของ
หนวยงานท่ีสมควรจัดใหมีการ
ฝกอบรม
3. ดําเนินการเสนอเรื่อง
ผูบริหาร  เพ่ือพิจารณาสั่งการ
4. ประเมินความจําเปนท่ีตองมี
การฝกอบรม  จัดลําดับความ
จําเปน  กอน – หลัง
5. จัดสงบุคลากรไปฝกอบรม
หรือจัดทําโครงการฝกอบรมท่ี
ไดรับความเห็นชอบ
6. ดําเนินการฝกอบรมตาม
โครงการท่ีวางแผนไว
7. รายงานผลการดําเนินการ
ฝกอบรมตามโครงการ
8. แกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ
9. ประเมินผล ควรดําเนินการหลังจากเสร็จการฝกอบรม
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร

เริ่มตน

1.1 แตงต้ังคณะทํางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาํเปน
1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน

สิ้นสุด

1. การเตรียมการและการวางแผน

การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวย
ราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสม เชน

- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

ฯลฯ

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ

จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพ่ือใหทราบถึงความความสําเร็จ  ความรูความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน

3. การติดตามและประเมินผล
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สวนท่ี 6
การติดตามและประเมินผล

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค แตงตั้งผูรับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลและบุคลากร  ดังนี้

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ประกอบดวย
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน
2. หัวหนาสวนราชการทุกคน เปนกรรมการ
3. นักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ
โดยใหมีหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  และบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคเปนประจําทุกป  และสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรครับทราบเพ่ือพิจารณา
วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การใชแบบสอบถาม  แบบทดสอบ  กอน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการฝกอบรมสัมมนา

2. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน 15
วันทําการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

3. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ
งานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1

4. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม
กับความตองการตอไป

5. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผล
สัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

6. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป
โดย LPA ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ 60

หมายเหตุ แบบทดสอบ กอน–หลัง การฝกอบรม  องคการบริหารสวนตําบลจัดทําเองหรือหนวยงาน
ผูจัดฝกอบรมเปนผูทดสอบ (ถาหนวยงานผูจัดฝกอบรมเปนผูทดสอบใหนําผลคะแนนท่ีไดรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา)



ทะเบียนขอมูลพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.อุทัยสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อัตราเงินเดือน หมายเหตุ
1 นายสุรชาติ  เพ็ญศรี ผูบริหารทองถ่ิน/ปลัด อบต. กลาง 31,900 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
2 นางสาวชวนพิศ  แกวทอง ผูบริหารทองถ่ิน/รองปลัด อบต. ตน 24,970 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60

สํานักงานปลัด 01
3 นายดอกดิน  พรจําศิล หัวหนาสํานักปลัด ตน 28,560 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
4 นายนิพนธ  ศรีหริ่ง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป ตน 19,860 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
5 นางปานไพลิน ชมภูราช นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 24,970 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
6 นางสาวยุวดี  ไขประภาย นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 24,490 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
7 พ.จ.อ.ประธินน  พันธภูมิ จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน 22,050 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
8 นางนุชจรี  แกวสุวรรณ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน 13,760 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
9 นางนันทิชา  พันธชุม ครูผูดูแลเด็ก คศ.1 19,100 อุดหนุน

10 นางสาธิตา  บุญโสม ครูผูดูแลเด็ก คศ.1 17,490 อุดหนุน
11 นางสาวสุภาภรณ  ตาราษี ครูผูดูแลเด็ก คศ.1 18,270 อุดหนุน
12 วาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. - -
13 วาง นิติกร ปก./ชก. - -
14 นายฤาสิทธ  แกวทอง พนักงานขับรถยนต - 13,285 พนักงานจางตามภารกิจ
15 นายวิวัฒน   บุญมี พนักงานขับรถยนต - 12,540 พนักงานจางตามภารกิจ
16 นางสาวพัชรา  แกวมุงคุณ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 11,730 พนักงานจางตามภารกิจ
17 นางสาวดวงฤดี  นาสมหมาย ผูชวยนักวิชาการศึกษา - 15,000 พนักงานจางตามภารกิจ
18 นายปรีชา  วันธงชัย คนงานท่ัวไป - 9,000 พนักงานจางท่ัวไป
19 นายสมร  บุญประคม คนงานท่ัวไป - 9,000 พนักงานจางท่ัวไป

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อัตราเงินเดือน หมายเหตุ



20 นายหนูจันทร  ภูเทียมศรี คนงานท่ัวไป - 9,000 พนักงานจางท่ัวไป
21 นายวีระพงษ  ภูบาล คนงานท่ัวไป - 9,000 พนักงานจางท่ัวไป
22 นายประธาน  เทพจิตร ภารโรง - 9,000 พนักงานจางท่ัวไป
23 นางสาวเดือนเพ็ญ  สนสุรัตน ผูดูแลเด็ก - 9,000- อุดหนุน
24 นางบุญยานุช  ปริณาพล ผูดูแลเด็ก - 9,000 อุดหนุน

กองคลัง 04 -
25 นางสาวสลักจิต  ศรีวงษา ผูอํานวยการกองคลัง ตน 29,680 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
26 นางสาววิไลวรรณ  พิลา เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 14,030 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
27 นางสาวอังวรา  ไชยสิทธิ์ เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปฏิบัติงาน 15,140 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
28 นางสาวจิดาภา  บุญโสม นักวิชาการคลัง - 20,040 ลูกจางประจํา
29 นางสาวสุดถนอม  ภูษณภัทร ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี - 17,310 พนักงานจางตามภารกิจ
30 นางสาวนุจรี  ดอนปราบ ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได - 11,400 พนักงานจางตามภารกิจ

กองชาง 05
31 นายธเนศพงศ  ทับแกว ผูอํานวยการกองชาง ตน 30,790 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
32 วาง วิศวกรโยธา ปก/ชก - -
33 วาง นายชางโยธา ปง/ชง - -
34 นายภานุพงศ  ชุมดาวงศ ผูชวยชางไฟฟา - 12,130
35 นางสาวยศริยา  วิชาเงิน ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ - 12,860 พนักงานจางตามภารกิจ

กองสวัสดิการสังคม 11 - พนักงานจางตามภารกิจ
35 นางพวงเพชร  อระบุตร ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ตน 24,970 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
36 นางสาวประภากุล  โถปน นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 26,460 เงินเดือน ณ 1 ก.ย. 60
37 นางสาวนิรามัย  มุมวัน ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน - 12,860 พนักงานจางตามภารกิจ
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1. หลักสูตรความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน

2561 2562 2563
1 การฝกอบรมพนักงานสวนทองถ่ินที่บรรจุใหม บุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม  จํานวน 1-5 ราย ติดตามผลการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล
2 การปฐมนิเทศนพนักงานสวนทองถ่ินที่บรรจุใหม บุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม  จํานวน 1-5 ราย ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทองถ่ินจังหวัด
3 การปฐมนิเทศนขาราชการ  พนักงานราชการ  พนักงาน บุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม  จํานวน 1-5 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด ศ.อบต.

รัฐวิสาหกิจ  และพนักงานสวนทองถ่ินจังหวัด และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล

ระยะเวลาดําเนินการ
การติดตามประเมินผล หนวยงานดําเนินการเปาหมายกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตรที่

ชวงเวลาที่บรรจุแตงตั้ง
ชวงเวลาที่บรรจุแตงตั้ง

2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

2561 2562 2563
1 หลักสูตรผูบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง นักบริหารงาน อบต. จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

2 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

3 หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

4 หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานธุรการ เจาหนาที/่เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ

การติดตามประเมินผล หนวยงานดําเนินการ
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5 หลักสูตรนิติกร นิติกร                            จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

6 หลักสูตรเจาหนาที/่จพง.ปองกันและบรรเทาสาธาณภัย เจาพนักงานปองกันฯ         จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

7 หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง              จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

8 หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได     จํานวน 1 ราย / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ

การติดตามประเมินผล หนวยงานดําเนินการ

8 หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได     จํานวน 1 ราย / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

9 หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาหนาที/่จพง.การเงินและบัญชี  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

10 หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานพัสดุ                จํานวน 1 ราย / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

11 หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง/นักบริหารงานชาง เจาหนาที่บริหารงานชาง/นักบริหารงานชาง / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
จํานวน 1 ราย และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

12 หลักสูตรชางโยธา/นายชางโยธา ชาง/นายชางโยธา              จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

13 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข      จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา
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14 หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

15 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา         จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

16 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา                  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย หนวยงานดําเนินการการติดตามประเมินผล
ระยะเวลาดําเนินการ

3. หลักสูตรการบริหาร

2561 2562 2563
1 หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก อบต. จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
2 หลักสูตรรองนายก อบต. รองนายก อบต. จํานวน 2 ราย / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
3 หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
4 หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต. ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. จํานวน 2 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
5 หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 2 คน / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
5 ปฐมนิเทศสมาชิกสภา อบต. ที่ไดรับการเลือกตั้งใหม สมาชิกสภา อบต. จํานวน 24 คน / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด ทองถ่ินจังหวัดสตูล
6 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 2 คน / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน

หนวยงานดําเนินการการติดตามประเมินผลที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
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4. หลักสูตรสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน

2561 2562 2563
1 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารทองถ่ินระดับสูง ผูบริหาร  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

(ฝายการเมือง)
2 โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานทองถ่ินในอนาคต ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน

ของประธาน/รองประธานสภา
3 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูบริหาร/ส.อบต. และพนง. อบต. จํานวน 50 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบล
4 การสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาตรี พนง./พนง.จาง/สมาชิกสภา อบต. จํานวน 2 ราย / / / รายงานผลตอผูบังคับบัญชา องคการบริหารสวนตําบล

หนวยงานดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การติดตามประเมินผลที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย

4 การสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาตรี พนง./พนง.จาง/สมาชิกสภา อบต. จํานวน 2 ราย / / / รายงานผลตอผูบังคับบัญชา องคการบริหารสวนตําบล
5 การสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาโท ผูบริหาร อบต. พนง./พนง.จาง/ส. อบต. จํานวน 2 ราย / / / รายงานผลตอผูบังคับบัญชา องคการบริหารสวนตําบล
6 ประชุมประจําเดือนพนักงานสวนตําบล พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 40 ราย / / / ติดตามผลการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล
7 โครงการอบรมทิศทางการปฏิบัติงานของปลัดองคกร พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน

ปกครองสวนทองถ่ิน และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

8 โครงการเสริมสรางศักยภาพการทํางานสําหรับองคการ พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน
บริหารสวนตําบลยุคใหม และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

9 กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานองคกรปกครอง พนักงานสวนตําบล             จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สวนทองถ่ิน และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การบริการจัดการบานเมืองท่ีดี พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 2 ราย / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

11 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมในการ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงานจังหวัด
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12 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวุฒิบัตร ผูบริหาร/พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจํา และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

องคการบริหารสวนตําบล
13 โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง จํานวน 1 ราย / / / ติดตามจากการนํามาปฏิบัติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ทรัพยสิน
14 การฝกอบรมเทคนิคข้ันตอนการบริหารการจัดเก็บภาษี พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด กรมสงเสริมฯและหนวยงานอ่ืน

และกระบวนการดําเนินการในกรณีการหลีกเลี่ยงการ และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ

การติดตามประเมินผลที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร หนวยงานดําเนินการ

และกระบวนการดําเนินการในกรณีการหลีกเลี่ยงการ และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

ชําระภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
15 ฝกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีคางชําระของ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด กรมสงเสริมฯและหนวยงานอ่ืน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

16 โครงการฝกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงาน พนักงานสวนตําบล  จํานวน 6 ราย / / / ติดตามจากการนํามาปฏิบัติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

การเงินดวยระบบคอมพิวเตอร
17 โครงการอบรมการจัดทําแผนและการบริหารงบประมาณ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ดานการศึกษา และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

18 โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณการจัดการศึกษา พนักงานจาง  จํานวน 5 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ปฐมวัยผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

สวนทองถ่ิน
19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา พนักงานจาง  จํานวน 3 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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20 โครงการฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดทําบัญชี พนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ถือจายเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานครูของ และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
21 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํางบประมาณของ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและงบประมาณดานการ และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

ศึกษา
22 การฝกอบรมเครือขายพนักงานสอบสวนทางวินัยองคกร พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 3 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ

การติดตามประเมินผล หนวยงานดําเนินการ

22 การฝกอบรมเครือขายพนักงานสอบสวนทางวินัยองคกร พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 3 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล (หลักสูตร 2 วัน) และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

23 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยของ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พนักงานสวนทองถ่ิน (หลักสูตร 5 วัน) และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

24 หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร 7 วัน) พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง  จํานวน 1 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

25 หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

(หลักสูตร 15 วัน) และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

26 โครงการฝกอบรมการจัดทํางบประมาณองคกรปกครอง พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด กรมสงเสริมฯ/หนวยงานอ่ืน
สวนทองถ่ิน และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

27 หลักสูตรการวางแผนพัฒนาจังหวัด พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 2 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สํานักงานจังหวัด
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา
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28 โครงการอบรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 2 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา /สํานักงานจังหวัด
29 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)โครงการติดตาม พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงาน ก.ถ.

ประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

สวนทองถ่ิน
30 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการบริหารงาน พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน

บุคคลสวนทองถ่ิน และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ

การติดตามประเมินผล หนวยงานดําเนินการ

บุคคลสวนทองถ่ิน และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

31 โครงการอบรมและสัมนาการปรับปรุงระบบจําแนก พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน
ตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

32 ฝกอบรมการดําเนินการถายโอนภารกิจการดูแลโรงงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหแก อบต.
33 โครงการฝกอบรมผังเมือง พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

34 โครงการฝกอบรมเทคนิคการประมาณราคาและการ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด หนวยงานอ่ืน
กําหนดราคากลาง และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

35 โครงการฝกอบรมการควบคุมงานกอสรางและการตรวจ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด หนวยงานอ่ืน
การจาง และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

36 ฝกอบรมหลักสูตรการเขียนแบบงานทางดวยโปรแกรม พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักทางหลวงชนบท
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37 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห ออกแบบ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักทางหลวงชนบท

และประมาณราคางานซอมบํารุงทางโดยโปรแกรม และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

คอมพิวเตอร
38 ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุขององคกร และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

ปกครองสวนทองถ่ิน
39 โครงการฝกอบรมการบริหารงานพัสดุ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานดําเนินการที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย การติดตามประเมินผล

39 โครงการฝกอบรมการบริหารงานพัสดุ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

40 โครงการฝกอบรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน พนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 ราย / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สถาบันฯและหนวยงานอ่ืน
พัสดุภาครัฐ และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพดาน พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 2 ราย / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด หนวยงานอ่ืน
เทคโนโลยีและการสื่อสารสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติ และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
42 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใชโปรแกรมระบบ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง  จํานวน 2 ราย / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ปฏิบัติการ Microsoft Windows และการดูแลรักษา และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

เคร่ืองคอมพิวเตอร
43 การฝกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ พนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด หนวยงานอ่ืน

 การจัดทําเอกสารสํานักงานและรายงานการประชุม และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา
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44 โครงการฝกอบรมการจดทะเบียนพาณิชย พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น/

และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา อบจ.สตูลและหนวยงานอ่ืน
45 การติดตามและซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย / ทดสอบตามแบบที่กําหนด หนวยงานอ่ืน

จดทะเบียนพาณิชย ของ อบต. และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

46 โครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พนง./พนักงานจาง/ผูบริหาร  จํานวน 1 ราย / / / ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด หนวยงานอ่ืน
และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

47 คอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี พัสดุ  ธุรการ พนักงานสวนตําบล  หลักสูตรละ 1 ราย ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ

การติดตามประเมินผล หนวยงานดําเนินการ

47 คอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี พัสดุ  ธุรการ พนักงานสวนตําบล  หลักสูตรละ 1 ราย ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
วิเคราะหนโยบายและแผน  นักวิชาการศึกษา บุคลากร และการนํามาปฏิบัติงาน

จัดเก็บฯ นักบริหารงานชาง นักบริหารงานคลัง นิติกร หมายเหต ุ หลักสูตรคอมพิวเตอรสามารถเขารับการ และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงาน อปท. ฝกอบรมไดปละ 1 หลักสูตร/คน  เนื่องจากจํากัดใน
คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกอสราง (Autocad เร่ืองของงบประมาณ
for Windows) ข้ันสูง
คอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน
คอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนสําหรับนักวิชาการและ
นักการศึกษา
การสรางเว็บไซตโปรแกรม Dream Weaver CS3
การพัฒนาเว็บไซตดวย Joomla
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5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

2561 2562 2563
1 โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร/พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง/ / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด สํานักงาน ก.ถ. และหนวยงานอ่ืน ๆ

สมาชิกสภาฯ                จํานวน 2 ราย และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

2 โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร/พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง/ / / / ทดสอบตามแบบที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบล

สมาชิกสภาฯ                จํานวน 50 ราย และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา

หมายเหตุ 1 โครงการฝกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ

การติดตามประเมินผล หนวยงานดําเนินการที่

หมายเหตุ 1 โครงการฝกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและงบประมาณ
               2 ในการฝกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  อยางนอย 1 หลักสูตรตอปตอคน
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