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ค ำน ำ 
 
  การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนด
หลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ด าเนินการรวมทั้ง ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งต่างๆ ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
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แผนพัฒนำบุคลำกรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนช้ำง  
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 – 2563 

 
ส่วนที่ ๑ 

1.  หลักกำรและเหตุผล  

1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ เข้า
รับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก 
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มี
ความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้
กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจ
กระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืน 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การ
พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  จึงได้ส ารวจข้อมูลสภาพ
ปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/ส่วน/กอง/ส านักว่าขาดความรู้ด้านใด รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะ
ต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นใน
ด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขึ้น 
 



 

 

 4 
 

แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       

ส่วนที่ ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 1. วัตถุประสงค์ 

  1.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

 1.2.  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง  

 1.3  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน 

 1.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.5  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 1.6  เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความ สามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 2.1  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจ

แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
 2.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด

ประโยชน์ของส่วนรวม 
 2.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่

สูงขึ้น 
 2.5  เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
 2.6  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 3.  วิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
 “พัฒนาโครงสร้างชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม  ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 สิ่งแวดล้อมสะอาด  สุขภาพแข็งแรง การศึกษาได้มาตรฐาน” 

เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย  ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในต าบล

และเชื่อมโยงระหว่างต าบล 
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1.2 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
1.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคเกษตร ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป 

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต 
3.3 ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพ้ืนที่

ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 4.1 การส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล 
 4.2 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 5.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
 5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
 5.5 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 
 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในระบบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 
 6.3 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี 
 6.4 การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ส าหรับการปฏิบัติงาน 

 4.  กำรวิเครำะห์ภำรกิจหน้ำที่ 
  1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า มาตรา 16 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ มาตรา 16 (4) 
(๓) การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(๔) การควบคุมอาคาร มาตรา 16 (28)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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2. ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
(๑) การจัดการศึกษา มาตรา 16 (5) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(๒) การส่งเสริมกีฬา มาตรา 16 (28) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล มาตรา 16 (19) 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา 50 (4) 
(๕) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ มาตร 50 (7) 
(๖) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูลและน้ าเสีย มาตรา 50 (3) 
(๗) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มาตรา 16 (13) 
(๘) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสมาตรา 16 (3) 

3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

4. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชกรรมและกำรท่องเที่ยว มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
(๒) การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การอนุญาตให้จัดตั้งโรงงาน การบ ารุงรักษา แหล่งท่องเที่ยว

การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ และการลงทุนในระดับชุมชน 
5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
(1) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม มาตรา 16 (24) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

(2) ลดปริมาณขยะ น าของที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนและน าขยะเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ 
(3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต อบต. 

6. ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(๑) การบ ารุงรักษาโบราณสถาน บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล ะ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 16 (11) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) เผยแพร่นโยบายต่อสาธารณะ 
(2)  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

  (3)  เน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จะต้อง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ   

 กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำตำมหลัก SWOT ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนช้ำง เป็นรำย
ด้ำนแยกตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ พบว่ำ 
1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

จุดแข็ง (Strength=s)   
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี  
2. มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร 
3. มีบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค  บริโภค 
4. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต พอสมควร 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ท่ีดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคม

ไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 
โอกำส (Opportunity=O)   

                 1. หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวน มากอย่างต่อเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T)   
                 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 

2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด

และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง 
โอกำส (Opportunity=O)   

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความส าคัญ และได้
ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 2. กระแสสังคม ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 
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อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T)   
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจาก

ภาครัฐบาลและหน่วยงานอืน่ ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

3. กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเศรษฐกิจพำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

อย่างต่อเนื่อง 
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ต าบลและ

อ าเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชน 
4. ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ เขื่อนหุบเขาวง หมู่ที่ 4 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
3.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มี การด าเนินการที่

เป็นรูปธรรม 
โอกำส (Opportunity=O)   

 1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ 
 2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของกลุ่ม
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3. เขื่อนหุบเขาวงเป็นสถานที่ที่นิยมมากในขณะนี้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน จากการประกอบอาชีพค้าขาย 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท างาน

ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ท าให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 

4. กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมอันดีงำมและนันทนำกำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. บุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
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4. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและ
ต าบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เช่น 
รดน้ าผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูล

ที่คลาดเคลื่อน 
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านนันทนาการ 
โอกำส (Opportunity=O)   

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้ความส าคัญ 
อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T)   

 1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

5. กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในคุณภาพชีวิ ต

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของประชาชน

อย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3. ผู้น าระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างจริงจัง 
อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึง

จะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

โอกำส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสที่จะได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
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อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T)   
 1. การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ในเกณฑ์

ต่ า 
โอกำส (Oportunity=O)   

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สุพรรณบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีใน การท างาน 
เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคลจึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่างๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม          
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อ           
จัดจ้าง  ฯลฯ 
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ส่วนที่ ๓ 

1. หลักสูตรกำรพัฒนำ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  ก าหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน 
ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       

ส่วนที่ 4 

วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ 
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสุพรรณบุรี หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ระยะเวลา

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       
ระยะเวลำกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 - 2563 

1. หลักสูตรควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
1 การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ี

บรรจุใหม่ 
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่   
จ านวน 1-7 ราย/ป ี

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี 
มิถุนายน - ตุลาคม ของทุกปี 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ 
ที่เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม  

2. หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
 
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
 
หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
หลักสูตรนักทรพัยากรบุคคล 
 
หลักสูตรนิติกร 
 
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 
หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

ปลัด อบต./รองปลัด อบต. 
จ านวน 2 ราย 
หัวหน้าส านักปลัด 
จ านวน 1 ราย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จ านวน 1 ราย 
นักทรัพยากรบุคคล 
จ านวน 1 ราย 
นิติกร 
จ านวน 1 ราย 
นักพัฒนาชุมชน   
จ านวน 2 ราย 
เจ้าพนักงานธุรการ 
จ านวน 7 ราย 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 1 ราย 

- จ านวนพนักงานที่เข้าร่วม
อบรม 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนพนักงานที่เข้าร่วม
อบรม 
- จ านวนพนักงานที่เข้าร่วม
อบรม 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       
 

2. หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
 
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
และผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 
หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
 
หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
 
หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
 
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
 
หลักสูตรนายช่างโยธาและผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
จ านวน 1 ราย 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
จ านวน 3 ราย 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
จ านวน 1 ราย 
นักวิชาการพัสดุ 
จ านวน 1 ราย 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
จ านวน 2 ราย 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
จ านวน 1 ราย 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
จ านวน 1 ราย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
จ านวน 1 ราย 
วิศวกรรมโยธา 
จ านวน 1 ราย 
นายช่างโยธา 
จ านวน 4 ราย 

- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 

19 
 
 

20 
 

21 
 
 

22 
 

23 
 

24 
 

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
 
 
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก/ครู  
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 ราย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จ านวน 1 ราย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ราย 
นักวิชาการศึกษา 
จ านวน 1 ราย 
ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู 
จ านวน 7 ราย 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
จ านวน 1 ราย 

- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       
3. หลักสูตรกำรบริหำร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

5 

หลักสูตรนายก อบต.  
 
หลักสูตรรองนายก อบต. 
 
หลักสูตรเลขานุการนายก อบต./
เลขานุการสภา อบต. 
 
หลักสูตรประธานสภา/รอง
ประธานสภา อบต. 
หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 

นายก อบต 
จ านวน 1 ราย 
รองนายก อบต. 
จ านวน 1 ราย 
เลขานุการนายก อบต./ 
เลขานุการสภา อบต. 
จ านวน 2 ราย 
ประธานสภา/รองประธานสภา อบต.  
จ านวน 2 ราย 
สมาชิกสภา อบต. 
จ านวน 38 ราย 

- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่เป็นหน่วยงานจัด
ฝึกอบรม 
อปท. จัดฝึกอบรม 
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       
4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ
บริหาร 
 
หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
 
หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
 
 
หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงาน  
จ านวน 100 ราย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงาน  
จ านวน 100 ราย 
พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/             
พนักงานจ้าง 
จ านวน 73 ราย 
พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 33 ราย 

- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 
  
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 
อปท. จัดฝึกอบรม 
 

 
5. หลักสูตรกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 

1 หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงาน  
จ านวน 100 ราย 
 

- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 

  
 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 
อปท. จัดฝึกอบรม 
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       
  โครงกำร/กิจกรรม  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 

 

วิธีกำรพัฒนำ แผนงำน / โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

ด ำเนินกำร ระดับ จ ำนวน 
1. การปฐมนเิทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
อบต. และบทบาทหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

ทุก
ระดับ 

เท่ากับจ านวนของ
ข้าราชการและพนักงาน

จ้างที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         

แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับการบรรจุใหม่มคีวามรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิ งานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- ส านักปลัด 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรมใน       
สายงานผู้บริหารตามแผน   
การด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ       
ท างานของผู้บริหาร 

ต้น-
กลาง 

ข้าราชการสายงาน
ผู้บริหารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         

แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการสายงานผู้บริหาร 
มีความรู้และวสิัยทัศน ์
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากร 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก 

 2.2 โครงการฝึกอบรม          
สายงานผู้ปฏิบัตติาม
แผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้ใน 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

ปง./ชง. 
ปก./ชก. 

ข้าราชการสายงาน 
ผู้ปฏิบัติทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         

แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิม่มากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก 

 2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานจ้าง 

ทุก
ระดับ 

ข้าราชการ 
และพนักงานจ้างทุกคน 

30,000 ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการและพนักงานจ้างทุก
คนมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เพื่อบริการ
ประชาชน และสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกตสิุข 

- ส านักปลัด 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       
โครงกำร / กิจกรรม  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 

 

วิธีกำรพัฒนำ แผนงำน / โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

ด ำเนินกำร ระดับ จ ำนวน 
3. การศึกษาหรือ 
ดูงาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการและ
พนักงานจ้างทุกคน 

150,000 ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ทุกคนได้รับวสิัยทัศน์ใหม่
และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
  

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ 
การสัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา  
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
ในส านักปลัด 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการและ
พนักงานจ้างสังกัด
ส านักปลดัทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรสังกัดส านักปลดั มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากข้ึน 

ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงาน 
ทีด่ าเนินการ  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา  
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
ในกองคลัง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง 
สังกัดกองคลังทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองคลัง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากข้ึน 

ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงาน 
ทีด่ าเนินการ  

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา  
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
ในกองช่าง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง 
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองช่าง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากข้ึน 

ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงาน 
ทีด่ าเนนิการ  

 
 
 
 

4.๔ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา  
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
ในกองการศึกษาฯ 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างสังกัด
กองกองการศึกษา
ทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองช่าง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากข้ึน 

ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงาน 
ทีด่ าเนินการ  

 
 
 
 

4.๕ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากร 
ในกองสาธารณสุขฯ 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง 
สังกัดกองสาธารณสุข
ทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองสาธารณสุข    
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงาน 
ทีด่ าเนินการ  
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       
โครงกำร / กิจกรรม  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำรพัฒนำ แผนงำน / โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

ด ำเนินกำร ระดับ จ ำนวน 
 4.6 โครงการประชุม

ประจ าเดือนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อมทบทวน 
และวางแนวทาง 
การปฏิบัติงานใหม้ี 
ประสิทธิภาพ 

ทุกระดับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

สามารถวางแนวทางการปฏิบัตไิดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ - ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 

5. การสอนงาน 
การใหค้ าปรึกษา 
หรือวิธีการอื่น 

5.1 โครงการสนับสนุน
การศึกษาต่อใน 
ระดับปริญญาตร ี
และปรญิญาโท 

- เพื่อยกระดับความรู้
ของบุคลากร 

ทุกระดับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับมา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่ง
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 

 
 
 
 

5.2 โครงการอื่น ๆ ทีส่ามารถ
ก าหนดได้ภายหลังตามความ
จ าเป็นและสถานการณ์  

- เพื่อรองรับนโยบาย 
ที่ได้รับมอบ 

ทุกระดับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

- - 
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แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563       
ส่วนที่ 5  

 
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 

 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 
งบประมำณ (บำท) 

ที่มำของงบประมำณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่น  (ปลัด , รองปลัด) 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าส านักปลัด) 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ)  หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษา 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ)  หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

70,000 70,000 70,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 
งบประมำณ (บำท) 

ที่มำของงบประมำณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน
และบัญชี หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรรม หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๑7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

22 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา/ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 
งบประมำณ (บำท) 

ที่มำของงบประมำณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒3 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒4 หลักสูตรเกี่ยวกับครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒5 หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒6 หลักสูตรเกี่ยวกับศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒7 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่น  
(นายก อบต. , รองนายก อบต. , เลขานุการ นายก อบต.)  
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒8 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประธานสภา อบต. , 
รองประธานสภา อบต. , เลขานุการสภา อบต. ,  
สมาชิกสภา อบต.) หรือหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ส่วนที่ 6 

กำรติดตำมและประเมินผล  
1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันท าการ  

นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานก่อนและ

หลังการพัฒนาตามข้อ 1 
3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการ

ต่อไป 
4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงาน 
5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดย LPA ต้อง

ผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
ตัวช้ีวัดและข้อเสนอระดับเป้ำหมำย  

1.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
2.  ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20  
     ในป ีพ.ศ. 2561 เทียบกับปี พ.ศ. 2560 
     ในป ีพ.ศ. 2562 เทียบกับปี พ.ศ. 2561 
     ในป ีพ.ศ. 2563 เทียบกับปี พ.ศ. 2562 
3.  ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงขึ้นมากกว่า             
     ร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิม

สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
๕. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ

จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรที่สุ่มทดสอบ 
๗. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 

หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
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