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ค าน า 

 
   การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบั ติตนให้เหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนด
หลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้กรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน  หมวด ๑๒ ส่วนที่ ๓  รวมทั้ง ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เรื่อง          หน้า 
ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล        ๑ 
ส่วนที่ ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา              2-4 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา      

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา       ๕ 

ส่วนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนาระยะเวลาด าเนินการพัฒนา             ๕-๑๑ 

ส่วนที่ ๕ 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา     ๑๒ 

ส่วนที่ ๖ 
การติดตามและประเมินผล      ๑๒ 

ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน จังหวดัสกลนคร 
 

ส่วนที่ ๑ 
๑ หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวดที่ 
๑๒  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๕๘ – ๒๙๕  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนา
ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป   การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การ
พัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้น
สังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้น
สังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวด ๑๒
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงมีความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การ 

 
 
 
 
 



 
-๒- 

บริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมจึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
๒.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของ

ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ
ที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

      ๒. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
 ๓. เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม เสียสละโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ๔. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 ๖. เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจแบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องลดปัญหาในการปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์

ของส่วนรวม 
 ๔ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน 
 ๕. เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
       ๖. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
        ๒.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ใสการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ยทุธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
   “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน 
      บริการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม” 
 

  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
  ร่วมใจประสาน (U :  UNTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร  ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์  ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ  คือ  ผู้
ท างานให้ประชาชนชื่นใจ”  การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ  เพ่ือสนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๕ ม.๓/๑…การบริหารราชการ              ตาม
พระราชบัญญัติ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกาจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจ           และยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายภารกิจแบะทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจ  การตัดสินใจ  การ
อ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน…ทั้งนี้  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี… 

  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
  :  พนักงานส่วนต าบลหนองบัวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส  และเป็นธรรม 

พันธกิจ 
 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงาน  

และเครือข่าย  โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรจังหวัดยะลาทุกส่วนราชการ/

หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และท่ัวถึง 
 

 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชากรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ 

 ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและ
ทัศนคติในกระบวนการท างาน  ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง  และให้
เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานในพื้นท่ีความรับผิดชอบของจังหวัดยะลา 
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลหนองบัวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge  

Worker)  สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
 

 ระบบการพัฒนาก าลังคนมีมาตรฐาน  สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ  ทันสมัย  เหมาะสม และ
เพียงพอ 

 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรพนักงานส่วนต าบลหนองบัวมีความต่อเนื่อง  
สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไปยังอปท.อื่นเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ  
แนวทางการปฏิบัติ  และด าเนินกิจกรรมร่วมกันตามโอกาสความเหมาะสม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนา 

ก าลังคน 
๑.๑  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
๑.๒ แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในต าบล 
๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
๑.๔ แผนงานพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อโดยการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
๒.๑  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
๒.๒  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ (หลักสูตรเฉพาะ
ด้าน) 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(Learning  Organization)   
๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และการพัฒนา
ก าลังคน 
๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของต าบล 
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ส่วนที่ ๓ 
๓. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๗๔ ก าหนดให้ต้องพัฒนา ๕ 
หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เช่น  ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

๓. หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

๔. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี 
ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน 
การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๕. หลักสูตรด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
ส่วนที่ ๔ 

๔. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
๔.๑ วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

๑.๑ การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

   ๑.๒ การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

๑.๓ การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ 
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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  ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

จังหวัดสกลนคร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๕ การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
  ๑.๖ การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  ๑.๗ การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

โดยมรีะยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.หลักสูตรความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ๒๕๖๑ (คน) ๒๕๖๒ (คน) ๒๕๖๓ (คน) 
๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วน

ท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ 
จ านวน ๑-๕ ราย 

๑ ๒ ๒ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
 

๒.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ๒๕๖๑ (คน) ๒๕๖๒ (คน) ๒๕๖๓ (คน) 
๑ หลักสูตรนักบริหารงาน

ท้องถิ่น 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นักบริหารงาน อบต. 
จ านวน ๑ ราย 

๑ - - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๒ หลักสูตรหัวหน้าส านักงาน
ปลัด 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นักบริหารงานทั่วไป จ านวน  
๑ ราย 

๑ - - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๓ หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน จ านวน ๑ ราย 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๔ หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

บุคลากร จ านวน ๑ ราย 
 

๑ - - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

-๗
- 



๒.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ๒๕๖๑ (คน) ๒๕๖๒ (คน) ๒๕๖๓ (คน) 
๕ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
นักพัฒนาชุมชน จ านวน ๑ 
ราย 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๖ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นักวิชาการศึกษา จ านวน  
๑ ราย 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๗ หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 
๑ ราย 

๑ - - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๘ หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นักบริหารงานการคลัง 
จ านวน ๑ ราย 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๙ หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จ านวน ๑ ราย 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๑๐ หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน ๑ 
ราย 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๑๑ หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
จ าวน ๑ ราย 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๑๒ หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นักบริหารงานช่าง จ านวน 
๑ ราย 

- - ๑ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๑๓ หลักสูตรนายช่างโยธา เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นายช่างโยธา จ านวน 
๑ ราย 

- - ๑ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๑๔ หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จพง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จ านวน ๑ ราย 

๑ - - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

 
 -๘

- 



๓. หลักสูตรการบริหาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ๒๕๖๑ (คน) ๒๕๖๒ (คน) ๒๕๖๓ (คน) 
๑ หลักสูตรนายก อบต.  

 
เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๒ หลักสูตรรองนายก อบต. 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รองนายก อบต. จ านวน ๒ 
ราย 

- ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๓ หลักสูตรเลขานุการนายกฯ 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เลขานุการนายก อบต. - ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๔ หลักสูตรเลขานุการสภา 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เลขานุการ สภา อบต. - ๑ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๕ หลักสูตรประธานสภา/รอง
ประธานสภา อบต. 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประธานสภา/รอง
ประธานสภา อบต. จ านวน 
๒ ราย 

- ๒ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๖ หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

สมาชิกสภา อบต. จ านวน 
๘  ราย 

- ๘ - ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 -๙

- 



 
๔. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ๒๕๖๑ (คน) ๒๕๖๒ (คน) ๒๕๖๓ (คน) 
๑ การส่งเสริมการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี 
เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/  ๓๑ ราย 

๔ ๔ ๔ อบต.หนองบัว 

๒ การส่งเสริมการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/  ๓๑ราย 

๒ ๒ ๒ อบต.หนองบัว 

๓ หลักสูตรการศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนาอาชีพ 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/  ๓๑ราย 

๓๑ ๓๑ ๓๑ อบต.หนองบัว 

๔ หลักสูตรการด าเนินการทาง
วินัย 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน ๑ ราย 

- - ๑ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๕ หลักสูตรการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล
ผู้รับผิดชอบงาน ๑ ราย 

๑ ๑ ๑ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๖ หลักสูตรการออกแบบ
ก่อสร้าง 

เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นายช่างโยธา จ านวน ๑ 
ราย 

๑ ๑ ๑ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
และหน่วยงานอื่น ๆ  

 
 
 
 

 -๑
๐
- 



๕. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ๒๕๖๑ (คน) ๒๕๖๒ (คน) ๒๕๖๓ (คน) 
 หลักสูตรคุณธรรมและ

จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/  ๓๑ราย 

๓๑ ๓๑ ๓๑ อบต.หนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑
๑
- 



-๑๒- 
ส่วนที่ ๕ 

๕.งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและสัมมนา 

๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  

๑.๔ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ส่วนที่ ๖ 

๖ การติดตามและประเมินผล 
๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วันท าการ นับ 

แต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 

ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 
๓. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ 

ต้องการต่อไป 
๔. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดย 

core  team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 
 
                            ________________________________________________________               


