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คํานํา 
 

   การพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ คํานึงถึงการ
สรางกําลังคนในการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ ทั้งในดานสมรรถนะ  การ
บริหารผลงาน และการพิทักษระบบคุณธรรม เพื่อใหบุคคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลทุกตําแหนงมีความรูในขอบเขตภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
ตําแหนง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมสําหรับตําแหนง และ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิของทางราชการ เปนพนักงานสวนตําบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได
กําหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเชน ดานความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดานพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบเฉพาะตําแหนง ดานการ
บริหารงาน ตลอดจนดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน 

  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
ไดใชกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ดําเนินการ 
รวมทั้ง ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงตางๆ รวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป  
 
 

     องคการบรหิารสวนตําบลจรเขใหญ 
                20  กรกฎาคม 2563 
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แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
สวนท่ี 1 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสพุรรณุบร ี

เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 สวนที่ 3 การพฒันาพนักงานสวนตําบล ขอ 258 - 295    
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารบัราชการเปน
พนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลัก และวิธปีฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานสวนตําบล ใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เปนพนักงานสวนตําบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตองดําเนินการพฒันาให
ครบถวนตามหลักสูตรทีกํ่าหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได  หาก
องคการบริหารสวนตําบล มีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปน
ในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ทั้งน้ี องคการบริหารสวน
ตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรทีค่ณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.
จังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป   การพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลอืกใชวิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม  และอาจ
กระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด 
หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลตนสังกัด หรอืองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่น 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุร ี
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 สวนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   
ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อ
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เพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดทําแผนการพฒันาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบลที ่ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล     
(ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามกรอบของ
แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลน้ัน 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ จึงได
สํารวจขอมูลสภาพปญหา และความตองการของพนักงานแตละฝาย/สวน/กอง/สํานักวา
ขาดความรูดานใด รวมถึงการศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนง ตามที่
กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดทั้งความ
จําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏบัิติงาน ดานความรูความสามารถและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และคานคุณธรรมและจริยธรรม 
จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลข้ึน 
 

สวนท่ี 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเขารับการบรรจุแตงต้ังเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลได

เรียนรูแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เขาใจถึงบทบาทและ
หนาที่และแนวทางการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.กําหนด 

 เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพฒันาพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา
และพนักงานจาง  

 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาที่
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึด
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

 เพื่อใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคบับัญชา เพื่อเพิม่พูนความรู 
ทักษะ ทศันคติที่ดี คณุธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
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 เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และ
การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอยูใตบังคับ
บัญชาที่เพิ่งยายหรือโอนมาดํารงตําแหนง ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 

 เพื่อพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มคีวาม 
สามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธภิาพ 

2. เปาหมายการพัฒนา 
 พนักงานสวนตําบลที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังเขารับราชการเปนพนักงานสวน

ตําบลเขาใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อสงเสริมใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 
 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองลดปญหาในการปฏิบัติงาน 

โดยยึดประโยชนของสวนรวม 
 เพื่อใหผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา มคีวามพรอมในการปฏิบัติงาน

ในระดับที่สูงข้ึน 
 เพื่อใหการประสานการทํางานเปนทีมและปฏิบัติหนาที่อยางสอดคลองกัน

และเปนระบบ 
 เพื่อพัฒนาสงเสริมความรู ความสามารถดานการบริหารใหแกคณะผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สวนท่ี 3 
1.หลักสตูรการพฒันาบุคลากร  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545  กําหนดใหตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก 

1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่ เ ก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ 
โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 

2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความ 
สามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหน่ึงตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งาน
พิมพดีด งานดานชาง 
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3. ดานการบรหิาร ไดแก รายละเอยีดทีเ่ก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปน
ตน 

4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสรมิบุคลกิภาพที่ดี สงเสรมิใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสทิธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการ
ทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสรมิสรางสขุภาพอนามยั เปนตน 

5. ดานศีลธรรมคุณธรรม และจรยิธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือ่
ประสิทธภิาพในการปฏบัิติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

ดังน้ัน จึงใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การ
ฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอย 1 หลักสูตร หรือหลาย
หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนง 

สวนท่ี 4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยดําเนินการเอง 
หรืออาจดําเนินการรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอื่น
เปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหน่ึงตามความจําเปนและเหมาะสม ดังน้ี 

1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่
เฉพาะพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูทีไ่ดรับการบรรจุแตงต้ังเขารับราชการใหม 

2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบรหิารสวนตําบลเอง หรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสพุรรณบุร ี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี
หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการ
อื่น ตามความจําเปนและเหมาะสม  

3. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานทีอ่ยูใน
ความสนใจและเก่ียวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุร ีหรอืหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
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5. การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชา
กอนมอบหมายงาน 

6. การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ใหคําปรึกษาดวยวิธีการที่
เหมาะสม 

7. การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบลอยางนอยเดือนละ 
1 ครั้ง ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบ
ทาย 

การวิเคราะห  SWOT  ของการพัฒนาบุคลากร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารให
ครบถวน ทันสมัย  ซ่ึงไดแก ขอมูลเบ้ืองตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  
สังคม  ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยจําเปนตองศึกษาและ
ทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ินในหวงเวลาน้ัน  และ
ตองคํานึงถึงบุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ  ความคาดหวัง และ
ความตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน
ภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ
บุคลากรในองคกร  อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกร ซ้ึงทั้งหมดเปนการประเมิน
สถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา ปจจุบันบุคลากรในองคกรสถานภาพ
การพัฒนาอยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในอนาคต 

ทั้งน้ี  โดยใชเทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก
จุดแข็ง (Strength  - S) จุดออน (Weak - W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส 
(Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เปนเครื่องมือ 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน   (Internal  Environment Scanning) 
จุดแข็ง  (Strengths : S) 

1. บุคลากรมคีวามหลากหลาย (สหวิชาชีพ)  ซ่ึงเอือ้ตอการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน 

2.  หนวยงานจัดสรรงบประมาณบางสวนเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ไดแก 
หลักสูตรภายนอก  
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3. มีเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอื้อตอการพฒันาบุคลากร 
4. มีวัสดุอุปกรณอยางเพยีงพอในการพฒันาบุคลากร 
5. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ

พัฒนาบุคลากร 
6. วัฒนธรรมองคกรที่มีการเคารพผูสูงอาวโุสเอื้อตอการพฒันาบุคลากร  

โดยการสอนงานและระบบพี่เลี้ยง 
7. ผูบริหารใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาตนเอง 
8. มีเอกสารเพือ่การเรียนรูและพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ  เชน 

เอกสาร แผนพับ หนังสอื  คูมอืซีดี  เว็บไซตฯ 
9. สงเสรมิใหบุคลากรเขารบัการฝกอบรมและพัฒนารวมกับหนวยงาน

ภายนอก  อยางสม่าํเสมอและตอเน่ือง 
10. มีชองทางการเรียนรูเพือ่การพฒันาตนเองสนับสนุนการพฒันา

บุคลากรที่เพียงพอ   
11. มีการถายทอดประสบการณ  ความรูจากผูมีประสบการณสูงกวา

โดยการทาํงานเปนทมีและการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ 
12. มีการสงเสริมดานการบรหิารจัดการเพือ่พฒันาบุคลากร 
13. มีการดําเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงดาน

การพัฒนาบุคลากร 
14. มีการกําหนดแผนกลยุทธ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อเปนการ

พัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนในทุกระดับ 
15. บุคลากรมคีวามสัมพันธที่ดีระหวางกัน ระหวางผูบริหารกับ

ผูปฏิบัติงาน และระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน 
16. บุคลากรมคีวามเขาใจ  วิสัยทศัน ยทุธศาสตร ของเทศบาลไดเปน

อยางดี 

  จุดออน (Weaknesses : W) 
1. งบประมาณไมเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการพฒันาใน

หลักสูตรที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
2. ไมมีการนําผลจากการสาํรวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลไปใชในการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาอยางจริงจัง 
3. ขาดการมองเชิงระบบ  ความเขาใจ และทักษะการทํางานแบบ 

บูรณาการ 
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4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมไดมาตรฐาน  
5. ขาดการเตรียมพรอมบุคลากร  เพื่อรองรับลักษณะงานที่จะตองไป

ปฏิบัติ  เชน ขาราชการบรรจุใหม หรือการเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน 
6. บุคลากรในองคกรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
7. การแขงขันระหวางองคกรมีนอย 
8. บุคลากรยังขาดความเขาใจการบริหารทรพัยากรบุคคลแนวใหม 

  ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก   (External Environment Scanning) 
 โอกาส (Opportunities : O) 

1. การปฏิรปูระบบราชการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทาํให
ตองเรงพฒันาบุคลากร 

2. การเขาสูประชาคมอาเซียน  สงผลใหขาราชการตองเสริมสรางแล
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน 

3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมยัสงผลใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดหลายชองทาง ทาํใหเกิดการพัฒนาตนเองไดตามที่ตองการและ
ตอเน่ือง 

4. กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย  ซ่ึง
ครอบคลุมทุกสายงาน 

5. ผูบริหารใหความสาํคญักับการพัฒนาบุคลากร 
6. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. กฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไมครอบคลุม  ไม

สอดคลองกับความเปนจริงและไมยังไมทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่
เปลี่ยนไป 

2. งบประมาณไมเพียงพอ 
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวสงผลตอการจัดสรรงบประมาณลง

สูทองถ่ินมีสัดสวนลดลง 
4. หลักสูตรที่เปดอบรมบางหลักสูตรไมสอดรับกับความตองการของผู

อบรม   
5. หลักสูตรที่เปดอบรมบางหลักสูตรมีคาใชจายในการฝกอบรมสูง   
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ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  

 

กลยุทธ  

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
1 

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลจรเข
ใหญ 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานสวนตําบลให
สอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน  

กลยุทธท่ี 2 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลเพือ่รองรับความกาวหนา
ในสายงาน  

กลยุทธท่ี 3 สงเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต
พนักงานทุกระดับ  

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 
2 

 

การพัฒนาพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนคนดี  

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานสวนตําบลให
เปนคนมีความรูคูความด ี 

กลยุทธท่ี 2 สงเสรมิใหพนักงานสวนตําบลมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
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ยุทธศาสตรท่ี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  

 

กลยุทธ  

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
3 

 

 

การพัฒนาพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทุกระดับ           
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานสวนตําบลทุก
ระดับ ใหยอมรับการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในองคกร ในอนาคต   

กลยุทธท่ี 2 สงเสรมิและพฒันาใหพนักงาน
สวนตําบลรวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ 
เอกชน และภาพประชาชน  

 
ยุทธศาสตรท่ี 

4 

 

การสรางวัฒนธรรมในองคกรให
มีการ  แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
รวมกันพัฒนา  

กลยุทธท่ี 1 สงเสรมิใหพนักงานสวนตําบล
ยอมรบัในผลงานของคนอื่นและปรับปรุง
แกไขในผลงานของตน  

กลยุทธท่ี 2 สงเสรมิกระบวนการจัดการ
เรียนรูรวมกันภายในองคกร ทุกวาระ (KM) 
เพื่อเปนเครื่องมอืในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน   
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สวนท่ี 5  
งบประมาณในการดาํเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2564-2566) 
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ท่ีมาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

หลักสูตรขาราชการระดับผูบริหาร     
1 หลักสูตรเก่ียวกับปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน)หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

หลักสูตรนักบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

2 หลักสูตรเก่ียวกับหัวหนาสํานักปลัด 
( นักบริหารงานท่ัวไป) หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

5 หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษาฯ) หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

6 หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

20,000 20,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
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สวนท่ี 5  
งบประมาณในการดาํเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2564-2566) 
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ท่ีมาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

หลักสูตรขาราชการระดับปฏิบัติการ     
7 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก/ชก 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

8 หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก 
หรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

9 หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

10 หลักสูตร นักจัดการงานท่ัวไป ปก/ชก 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

11 หลักสูตร นักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

หลักสูตรขาราชการระดับปฏิบัติงาน     

11 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ ปง/ชง 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

12 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี ปง/ชง 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
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สวนท่ี 5  
งบประมาณในการดาํเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2564-2566) 
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ท่ีมาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

13 หลักสูตร นายชางโยธา ปง/ชง 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

หลักสูตรผูบริหาร     

14 หลักสูตรนักการเมืองฝายบรหิาร  
*นายกองคการบริหารสวนตําบล 
*รองนายก อบต. 
*เลขานุการนายก อบต. 

100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

15 หลักสูตรนักการเมืองฝายสภา 
*ประธานสภา 
*รองประธานสภา 
*สมาชิกสภา  

100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

หลักสูตรพิเศษเพือ่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน     

16 โครงการฝกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา ทองถ่ิน 
และพนักงานของ อบต.จรเขใหญ 

10,000 10,000 10,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
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สวนท่ี 5  
งบประมาณในการดาํเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2564-2566) 
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ท่ีมาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 50,000 50,000 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
18 โครงการฝกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแกผูบริหาร 

สมาชิกสภา และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
20,000 20,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

19 โครงการฝกอบรมสงเสริมความรู ซักซอมแผนปองกัน เตรียมการและ
บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ 

10,000 10,000 10,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

20 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 30,000 30,000 30,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
21 หลักสูตร สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานซ่ึงตามสายการ

ปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
100,000 100,000 100,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
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สวนที่ 6 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

         ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลจรเขใหญ  ประกอบดวย  

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                         กรรมการ 
3. หัวหนาสวนราชการทุกสวน                             กรรมการ 
4. หัวหนาสํานักปลัด            กรรมการและเลขานุการ 

 
1. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทาํรายงานผลการเขาอบรมพฒันา 

ภายใน 7 วันทาํการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตาม 
ลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

2. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรยีบเทียบ 
ผลการปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1 

3. นําขอมลูการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรม
ใหเหมาะสมกับความตองการตอไป 

4. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ตามผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจําป โดย LPA ตองผานการประเมนิตัวช้ีวัดไมนอยกวารอยละ 60 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 
วิธีการดําเนินการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

1. ปฐมนิเทศ รูจักงานในหนาท่ีและงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

การปรับตัวเขากับผูรวมงานไดดีข้ึน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

2. การฝกอบรม 
2.1 การฝกอบรมเอง 

1. เนนการทํางานเปนทีม 
2. ความซ่ือสัตย สุจริต 

1.มีการทํางานทดแทนกันได  
(ยกเวนวิชาชีพเฉพาะ) 
2.จํานวนพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางถูกดําเนินการทางวินัย
ไมเกินรอยละ 3 

           2.2 สงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมจากสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ินและสวนราชการ
หรือเอกชนอ่ืน ๆ 

เพ่ิมพูนทักษะการทํางาน 1.ผลการปฏิบัติงานไดรับการแกไข 
ปรับปรุงหรือทวงติงจากผู
ตรวจสอบไมเกิน 5 ครั้ง/ป 
2.ถายทอดความรูได 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

รูจักและเขาวัฒนธรรมองคกรใน
ทิศทางตามเจตนารมณของ
กฎหมาย 

1.พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางไมถูกรองเรียนเรื่องความ
ประพฤติ 
2.ผลการปฏิบัติงานไดรับการแกไข 
ปรับปรุงหรือทวงติงจากผู
ตรวจสอบไมเกิน 5 ครั้ง/ป 

4. การสอนงานหรือให
คําปรึกษา 

1.สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงาน
ได 
2.มีความรูเบื้องตนในการทํางาน 

พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางท่ีบรรจุใหมมีคําสั่งแตงใหมีพี
เลี้ยงสอนงานทุกคน 
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

ที่ 146/2563 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

********************* 
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง 

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 
สวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 258 - 295    กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผู
ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงานสวนตําบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี โดย
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีกําหนด เชน การพัฒนาดาน
ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได  หากองคการบริหารสวนตําบล มีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปนใน
การพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการ
จะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป   การพัฒนา
พนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนา
อ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม  และอาจกระทําไดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืน 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ขอ 269 องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวน
ตําบลจรเขใหญ และจัดทําใหครอบคลุมท้ังพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ซ่ึงประกอบดวย 

1. นายสุเทพ   ทองธรรมชาต ิ นายกองคการบรหิารสวนตําบล ประธานกรรมการ 
2. นายทัศนะ ธรรมวิชิต ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
3. นายภิรมย แกวปาน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
4. นายบรรพจน  นุชอนงค ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
5. นางศุภรดา ธรรมวิชิต นักวชิาการศึกษา   กรรมการ 

(รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
6. นางสาวน้ําผึ้ง  ปทุมานนท นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรรมการ 

(รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ) 
7. นางสาวอิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย หัวหนาสํานักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
8. นางสาวกินรี แกวปาน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ 
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  ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลจรเขใหญ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล โดยพิจารณาจาก 
1.1 ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
1.2 ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
1.3 ดานการบริหาร 
1.4 ดานคุณสมบัติสวนตัว 
1.5 ดานศีลธรรมคุณธรรม 

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหคํานึงถึงสถาน 
ทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการ
พิจารณาดวย 

(2) จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ
การแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  8   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 

                                                        
( นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
 (ปงบประมาณ  2564 – 2566)  

ขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ครั้งท่ี  1  / 2563 

วันท่ี  17  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 
ผูเขาประชุม   

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายสุเทพ  

ทองธรรมชาติ 
นายองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ประธานกรรมการ สุเทพ ทองธรรมชาติ 

2 นายทัศนะ  ธรรมวิชิต ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ กรรมการ ทัศนะ  ธรรมวิชิต 

3 นายภิรมย   แกวปาน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ กรรมการ ภิรมย  แกวปาน 
4 นายบรรพจน  นุช

อนงค 
ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ บรรพจน  นุชอนงค 

5 นางศุภรดา  ธรรมวิชิต นักวชิาการศึกษา รกก.ผอ.กองการศึกษา กรรมการ ศุภรดา  ธรรมวิชิต 

6 น.ส.อิณพรรณวดี 
ศรีวิริยไชย 

หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ/
เลขานุการ 

อิณพรรณวดี  
ศรีวิริยไชย 

7 น.ส.กินรี      แกวปาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ กินรี  แกวปาน 

 
ผูไมมาประชุม………-………คน 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ตําแหนง ลายมือช่ือ 
     

     

     

     

 
ผูเขารวมประชุม………-………คน 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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เริ่มประชุมเวลา       13.00    น. 

ประธานกรรมการ เม่ือคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว ขอเปดการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  (ปงบประมาณ  2564 – 2566) 
ขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
ประธานกรรมการ ตามคําสั่งท่ี 146/2563 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ วันนี้เปนการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจาก 

1.1 ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
1.2 ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
1.3 ดานการบริหาร 
1.4 ดานคุณสมบัติสวนตัว 
1.5 ดานศีลธรรมและคุณธรรม 

   ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรใหคํานึงถึงสถานะทางการ 
คลังองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญและความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมา 
ประกอบการพิจารณาดวย 
(2) จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหา

เก่ียวกับการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร โดยสํานักปลัดไดดําเนินการสํารวจ
ความตองการในการฝกอบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ท่ี
ตองการเขารับการฝกอบรม ประจําป 2564-2566 เปนขอมูลเพ่ือประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะท่ีตองการ (รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้) 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
- ไมมี -  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   3.1 การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 
ประธานกรรมการ การพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  

รายละเอียดตาง ๆ ให นางสาวอิณพรรณวดี  ศรีวิริยไชย หัวหนาสํานักปลัด  
ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบถึงแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  
เชิญครับ 
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กรรมการ/เลขานุการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรเีรื่องหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลงวันท่ี 24 
ตุลาคม 2545 สวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 258 - 295    
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
พนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงานสวนตําบล 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี โดยการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตองดําเนินการ
พัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีกําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได  หากองคการบริหารสวนตําบล มีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม
ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ให
กระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และ
เพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความ
เหมาะสมตอไป   การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ให
องคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดย
ผูบังคับบัญชาและการฝกภาคสนาม  และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล    
(ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือ
องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืน 
1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 สวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   
ขอ 269-277 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางเจาหนาท่ีจึงไดราง
เอกสารตัวอยางการจัดทําแผนมาใหพิจารณา วันนี้จึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนบุคลากรข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรซ่ึงแผนพัฒนา
บุคลากรจะเปนประโยชนตอพนักงานของ อบต.อยางมากเพราะเปนการเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติงาน ใน
หนาท่ีของบุคลากรในหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดให อบต. ตองจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากร วันนี้ ก็อยากให
กรรมการทุกทาน เสนอความคิดเห็นในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใชเปน
แนวทางการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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 ในรอบระยะเวลา  3 ป (พ.ศ. 2564-2566) ซ่ึงรายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากร 
ผูชวยเลขานุการไดจัดทําแนวทางประกาศดังกลาวฯ แลว แตก็จะดูขอมูลของกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป และขอบัญญัติของ อบต.จรเขใหญ เปนหลักซ่ึงรายละเอียดไดแจกให
คณะกรรมการพิจารณาในท่ีประชุมแลวคะ 

ประธานกรรมการ เชิญคณะกรรมการรวมกันพิจารณารางแผนการพัฒนาบุคลากรและทานใดมีความ
คิดเห็นอยางไรจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรก็เชิญเสนอไดครับ 

นายทัศนะ  ธรรมวิชิต จากท่ีไดดูรางแผนการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ผมคิดวา 
     กรรมการ โดยภาพรวมแผนดังกลาวคอนขางสมบูรณแลวไมนาจะมีขอใดแกไขเพ่ิมเติม        

สวนคณะกรรมการทานอ่ืน ๆ คิดเห็นเปนอยางไร เชิญครับ 

นายภิรมย  แกวปาน จากท่ีไดดูรางแผนการพัฒนาบุคลากรผมคิดวามีความสมบูรณไมนาจะตองแกไข 

     กรรมการ เพ่ิมเติมอีก 
 

นายบรรพจน  นุชอนงค จากท่ีไดดูรางแผนการพัฒนาบุคลากร ผมคิดวามีความสมบูรณ ครับ 
     กรรมการ  

ประธานกรรมการ กรรมการทานใดมีขอสงสัยกับแนวทางการจัดทําแผนท่ีทางเลขาฯ  ไดชี้แจงหรือไม 
หากไมมี 

                   ขอใหคณะกรรมการไดพิจารณารางแผนบุคลากร ประจํางบประมาณ พ.ศ.2564-
2566 ดวยครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง อ่ืนๆ  

ประธานกรรมการ มีกรรมการทานใดมีขอเสนอหรือขอชี้แนะอ่ืนใดจะใหท่ีประชุม พิจารณาอีกหรือไม 
ถาไมมีผมขอขอบคุณกรรมการทุกทานท่ีรวมประชุมแผนในครั้งนี้  และขอปดประชุม
ครับ 

ปดประชุมเวลา       16.00  น. 
 

     ลงชื่อ       ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                      ( นางสาวกินรี          แกวปาน ) 
                      ผูชวยเลขานุการ 

 
 

ลงชื่อ                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายสุเทพ  ทองธรรมชาต)ิ 
         ประธานกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ และพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
***************** 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 77 กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการและพนักงานหรือลูกจางของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ.2545 มาตรา3/1 กําหนดใหการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา     
33 (1) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีอํานาจกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางใน
การรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 
3/2546 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2546 กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานจาง 
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ัวไปไดยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของ
ตนเอง ดังนี้ 

1) ดํารงชีพใหเหมาะสมกับฐานะ 
-รูจักประมาณการรายจาย 
-ไมฟุมเฟอย 
-ไมสุรุยสุราย 

  2) มีคารวะธรรม 
 -มองเห็นคุณคาและความสําคัญของผูอ่ืนเสมอ 
 -ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเอ้ือเฟอ ถูกตอง เหมาะสมดวยความจริงใจ 
 -มีอัธยาศัยอันดีตอผูมาติดตอราชการ 
  3) ปฏิบัติตามคานิยมสรางสรรค 5 ประการ คือ 

-กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
-ซ่ือสัตยมีความรับผิดชอบ 
-เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได 
-ไมเลือกปฏิบัติ 
-มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  องคการบริหารสวนตําบลจระเขใหญ ขอประกาศใหมาตรฐานท้ัง 3 ปรการดังกลาวขางตน
เปนมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
  ประกาศ  ณ   วันท่ี 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 

                                        
                                 ( นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ ) 

                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  
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ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. หลักสูตรความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

ท่ี  กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 
1 การฝกอบรมพนักงานสวนทองถิ่นท่ี

บรรจุใหม 
บุคลากรท่ีไดรับการบรรจุ
ใหม  จํานวน 1-5 ราย 
 

ธันวาคม – เมษายน ของทุกป 
มิถุนายน - ตุลาคม ของทุกป 

ตามความเหมาะสม 

 
2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 
2564 2565 2566 

2 หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. นักบริหารงาน อบต. 
จํานวน 2 ราย 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

3 หลักสูตรหัวหนาสํานักปลัด นักบริหารงานท่ัวไป  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

4 หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

5 หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง นักบริหารงานชาง  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

6 หลักสูตรผูอํานวยการกองการศึกษาฯ นักบริหารงานการศึกษา  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
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ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 

2564 2565 2566 
7 หลักสูตรผูอํานวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 
นักบริหารงานสาธารณสุข  

 
 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน ปก/ชก  

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

9 หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก นักทรัพยากรบุคคล  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

10 หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก นักวิชาการพัสดุ  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

11 หลักสูตร นักจัดการงานท่ัวไป ปก/ชก นักจัดการงานท่ัวไป  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

12 หลักสูตร นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 
 

นักวิชาการศึกษาฯ  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

13 หลักสูตร เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง 
 

เจาพนักงานธุรการ  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
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ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 
2564 2565 2566 

14 หลักสูตร เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ปง/ชง 

เจาพนักงานการเงินและ
บัญช ี

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

15 หลักสูตร นายชางโยธา ปง/ชง นายชางโยธา  
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

3. หลักสูตรฝายบริหารการเมือง/ฝายสภา 
ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 

2564 2565 2566 
16 หลักสูตร นายกองคการบริหารสวน

ตําบล 
นายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
 

17 หลักสูตร รองนายก อบต. รองนายก อบต.  
จํานวน 2 ราย 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
 

18 หลักสูตร เลขานุการ นายก อบต. เลขานุการนายก อบต. 
จํานวน 1 ราย 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
 

19 หลักสูตร ประธานสภา อบต. ประธานสภา อบต. 
จํานวน 1 ราย 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
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ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 
2564 2565 2566 

20 หลักสูตร รองประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. 
จํานวน 1 ราย 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
 

21 หลักสูตร สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 
จํานวน 18 ราย 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
 

4. หลักสูตรสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 

2564 2565 2566 
22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 
นายก อบต. 
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงาน อบต. 
จํานวน 58 ราย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตามความเหมาะสม 

23 โครงการฝกอบรมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลแกผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

นายก อบต. 
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงาน อบต. 
จํานวน 58 ราย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตามความเหมาะสม 
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ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 
2564 2565 2566 

24 โครงการฝกอบรมสงเสริมความรู 
ซักซอมแผนปองกัน เตรียมการและ
บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ 

นายก อบต. 
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงาน อบต. 
จํานวน 58 ราย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตามความเหมาะสม 

25 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

นายก อบต. 
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงาน อบต. 
จํานวน 58 ราย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตามความเหมาะสม 

26 หลักสูตร สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานซึ่งตามสายการปฏิบัติ
ของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง 

พนักงาน อบต. จํานวน 
18 ราย 
พนักงานจาง จํานวน 18 
ราย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 



32 

 

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 

2564 2525 2566 
27 หลักสูตร โครงการฝกอบรม คุณธรรม

จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ผูบริหารและพนักงาน 
อบต. จํานวน 58 ราย 

 
 

 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
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ตัวชี้วัดท่ีใชติดตามประเมนิผล 
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ภาคผนวก 

 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวน 
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 


	ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่  ประกอบด้วย

