
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
ที่ 541/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
.................................................................. 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 254 5               
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ดังต่อไปนี้ 
 1. นายสมัย  นครไพร ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
 2.  ว่าที่ ร.ท. กฤดากร  อึ่งสกาว    ต าแหน่ง  ปลัด  อบต. กรรมการ 
 3.  นางนิตยา  ตาน้อย               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 4.  นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 5.  นายศักดิ์ชัย  กิติราช             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
 6.  นายลิขิต  โรจนชัยกุล            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการเกษตร กรรมการ 
 7.  นายค าพันธ์  กะวิกุล             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 
 8.  นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด                     กรรมการ 
 9.  นางอารินี  กาวรรณธง           ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ/เลขานุการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที ่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

                                     
                                  (นายสมัย  นครไพร)  
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

 
1.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วน
ต าบลที่ดีโดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) ก าหนด เช่นการพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมให้ห้องฝึกอบรมการฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองหากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
ประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละแห่งก็ให้กระท าได้ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตร
หลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆได้และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนเพ่ือเ พ่ิมความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.)ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 

 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จึงได้จัดท า
แผนการพัฒนาบุคลกร ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอในการปฎิบัติงาน
ราชการ และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

-  การวิเคราะห์บุคลากร 
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  การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด
ไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
2.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
3.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
4.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

1. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง 
ภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่ง
กันและกัน 

2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
5.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 

- 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. เป็นอย่างด ี 
2.มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
3.บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รู้
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

    4.บคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน  
 

1.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
4.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่ 
2.การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3.อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
4.มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
5.ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
6.มีระบบบริหารงานบุคคล 

1.ขาดความกระตือรือร้น 
2.มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4.พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการสาธารณสุข   
5.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
6. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส าหรับใช้

อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

 
1.นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
2. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์ 
    แบบเครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย 
    เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง   
2.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างาน
ได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล       
3.งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่        
จ านวนประชากร   และภารกิจ     
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2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
 

           2.1  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
        2.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอมีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

        2.4  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 
        2.5 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอ มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
  2.6.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
          1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
          2.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง   
          3.  ด้านการบริหาร 
          4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
          5.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
เป้าหมายของการพัฒนา 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ประกอบด้วย  

1.1  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
1.2  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
1.4  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
1.5 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

1. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและ     
   เงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 

   1.1 ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   1.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

1.3  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   1.4  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

2.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
3.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาที่  
    หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  

1.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าว   
    ตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
2.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง  ยกเว้นการ   
    กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

2.1 การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือ      
    ระเบียบก าหนด  
2.3  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การบริหาร   
      สว่นต าบล 
2.4  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

3.1   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2563 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา

อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

                           ถึงฉบับปัจจุบัน 
1.3พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

                           ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
1.4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม                   
      ถึงฉบับปัจจุบัน 
1.5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

                          ฉบับปัจจุบัน   
1.6 พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
1.7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
1.8 กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.9 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
2.1พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
2.2พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
2.3พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
2.4พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
2.5 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ2543  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
2.6 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

1. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
2. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
6. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
7. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
8.  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
9.  พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
10. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่       
11. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
12. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     12.1 การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
     12.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
13. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 

หมายเหตุ  1.   หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา  
                    สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              2.  หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

     เดียวกันได้ 
 

    4. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
 

4.1  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
4.2  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
4.3  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
4.4  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
4.5  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
4.6  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
4.7  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
4.8  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

รายละเอียดของแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 
องค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(คน) 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน การติดตาม
ประเมินผล ปี2561 ปี2562 ปี2563 

1 อบรมสมัมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

100 อบรม/ฟัง
บรรยาย/ศึกษาดู

งาน 

500,000 / / / ตามแบบ
ประเมิน 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานอบต.และ
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งสร้างความรู้ดา้นการบริหารงานท้องถิ่น 2 การฝึกอบรม 200,000 / / / แบบ
ประเมิน 

3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไปหลักสตูรที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อเสรมิสร้างความรูด้้านบรหิารงานท่ัวไป 1 การฝึกอบรม 200,000 / / / แบบ
ประเมิน 

4 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมงานด้านบุคลกร 1 การฝึกอบรม 200,000 / / / แบบ
ประเมิน 

5 อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายและ
แผน 

1 การฝึกอบรม 200,000 / / / แบบ
ประเมิน 

6 อบรมหลักสูตรนิติกรหลักสูตรที่เกีย่วข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย 1 การฝึกอบรม 200,000 / / / แบบ
ประเมิน 

7 อบรมหลักสูตร จพง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณถัย 

1 การฝึกอบรม 200,000 / / / แบบ
ประเมิน 

8 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลังหลักสตูรที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านบริหารงาน
คลัง 

2 การฝึกอบรม 100,000 / / / แบบ
ประเมิน 

9 อบรมหลักสูตรนักวิชากรพัสดุหลกัสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพัสด ุ  การฝึกอบรม 100,000 / / / แบบ
ประเมิน 

10 อบรมหลักสูตร จพง.การเงินและบัญชี
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 

 1 การฝึกอบรม 100,000 / / / แบบ
ประเมิน 
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รายละเอียดของแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 
องค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(คน) 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน การติดตาม
ประเมินผล ปี2561 ปี2562 ปี2563 

11 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่างและ
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารงานช่าง 2 การฝึกอบรม 50,000 / / / แบบ
ประเมิน 

12 อบรมหลักสูตรนายชา่งไฟฟ้าและหลักสูตร
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านไฟฟา้ 1 การฝึกอบรม 50,000 / / / แบบ
ประเมิน 

13 อบรมหลักสูตรนายชา่งโยธาหลกัสูตรที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมงานดา้นการโยธา 1 การฝึกอบรม 50,000 / / / แบบ
ประเมิน 

14 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
และแผนหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา 1 การฝึกอบรม 100,000 / / / แบบ
ประเมิน 

15 อบรมหลักสูตรนักวิชาการหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา 1 การฝึกอบรม 100,000 / / / แบบ
ประเมิน 

16 อบรมหลักสูตร นักบริหารงานการเกษตร
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารงานการเกษตร 

1 การฝึกอบรม 30,000 / / / แบบ
ประเมิน 

17 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการ
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
บริหารงานสวัสดิการ 

1 การฝึกอบรม 10,000 / / / แบบ
ประเมิน 

18 อบรมหลักสูตร จพง.พัฒนาชุมชนหลักสูตร
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ 1 การฝึกอบรม 10,000 / / / แบบ
ประเมิน 

19 อบรมหลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

1 การฝึกอบรม 100,000 / / / แบบ
ประเมิน 
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รายละเอียดของแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 

องค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน การติดตาม

ประเมินผล ปี2561 ปี2562 ปี2563 

20 การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
 
 

1.ส่งเสรมิจรยิธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  มีคุณภาพ มีความรู ้มี
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
2.การจัดท าประกาศเผยแพรม่าตรฐานจริยธรรม
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
3.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจาก
ประกาศเผยแพรม่าตรฐานจรยิธรรม 
4.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  วางตัวเป็นการทาง
การเมือง 

100 การฝึกอบรม - / / / แบบ
ประเมิน 

21 การพัฒนาด้านอื่น ๆ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลด
ขั้นตอนในการท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และสามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 
2.  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ 
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
3.  ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินกิจกรรม5 ส 
 

100 การฝึกอบรม -- / / / แบบ
ประเมิน 
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมนิผล 

 

1.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอ  ประกอบด้วย 
 1. นายสมัย  นครไพร                ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
 2.  ว่าที่ ร.ท. กฤดากร  อึ่งสกาว    ต าแหน่ง  ปลัด  อบต. กรรมการ 
 3.  นางนิตยา  ตาน้อย               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 4.  นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 5.  นายศักดิ์ชัย  กิติราช             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
 6.  นายลิขิต  โรจนชัยกุล            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการเกษตร กรรมการ 
 7.  นายค าพันธ์  กะวิกุล             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 
 8.  นางอารินี  กาวรรณธง          ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ/เลขานุการ  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         
เสอเพลอทราบ 

 
 

บทสรุป 
 

           การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดพะเยา  ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน   อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากร
บางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับ
โครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มี
อยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 


