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ส่วนที่ 1 บทน า 
 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร ให่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี
ขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
น าพาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าหมายตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ส านักงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานเดียวกัน อันจะส่งผลให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริง 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด 12  การบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ ๓  เรื่อง การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒6๙  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนด
ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กร ก าหนดให้ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ ให้มีคุณภาพ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ให้บริการประชาชนตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕61–๒๕63 ขึ้น โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี            
รอบปีงบประมาณ 2561-2563 
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- ๒ - 

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
  ๒.๒ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
  ๒.๓ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครอูงค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 
เป้าหมายการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหดเป้าหมายการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด หรือ
หลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ จัดขึ้น
ภายในระยะแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ให้ครบทุกต าแหน่ง 
  ๑. พนักงานส่วนต าบล ประเภทบริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น จะต้องได้รับการพัฒนา
ในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และต้องมีการประเมินก่อนและหลังการเข้า
รับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็น
รูปธรรม   

๒. พนักงานส่วนต าบล ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ และพนักงานครูสายงานการสอน 
จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และต้องมีการ
ประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

๓. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร  
หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่ วยงานอ่ืน 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และต้องมีการประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาและสามารถ
น าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 
 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ (Vision) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ (Mission) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ (Mission) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“มุ่งพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือให้มีประสิทธิภาพ 

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งสู่ความส าเร็จในหน้าที่ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน” 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
4. เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเพ่ือคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของเจ้าหน้าที่ 

1. การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
4. การเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเพ่ือคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของบุคลากร 
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ยุทธศาสตรแ์ละกลยทุธ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  1.2 พัฒนาบุคลากรด้าน IT 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ 
  2.1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  2.2 รวบรวมองค์ความรู้ทีมีอยู่แต่ละส่วนราชการที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา 

      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  3.1 เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
  3.2 เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและป้องกันการท าผิดจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเพื่อคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของ 
                    บุคลากร 

  กลยุทธ์ 
  4.1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมรความสุขในการปฏิบัติงาน 
  4.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศท่ีสนับสนุนการให้บุคลากรมี 
         ความสุขและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2560 (โดยส านักงาน ก.ถ.) 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีภูมิคุมกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

และเป็นสิ่งทีเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ภายในปี 2560 

เสริมสร้างพัฒนาผู้น าและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ไปพร้องกับการปรับกลไกการบริหารงาน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชนชนเป็นศูนย์กลาง 
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เป้าประสงค์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2560 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดไว ้
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคล (HR Scorecard) ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบ
มาตรฐานประกอบด้วย 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงกลยุทธศาสตร์ 
  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 
 
 
 
 

1. เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

2. เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตส านึกในหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถดูแล
ผลประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 

1. การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตที่มีศักดิ์ศรี 
(Organization Integrity) 

2. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
3. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติที่จะท าให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้ 

(1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้กรมฯ บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด 

(2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคน
มีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคน
และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

(3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด 
ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) หรือไม่ เพียงใด 

(4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างานหรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มี
ลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ เพียงใด 

(1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม่ เพียงใด 

(2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริงหรือไม่ เพียงใด 

(3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) หรือไม ่เพียงใด 

(4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) หรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ เพียงใด 

(1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  

(2) ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

(3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and 
Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 
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(4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด  
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ  
(1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน  หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เพียงใด 

(2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้จะต้อง
ก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ดังนี้ 

(1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน 
และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัวหรือไม่ เพียงใด 

(2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

(3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการ  
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่ เพียงใด 

  มิติการประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้ส่วน
ราชการในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 
ส่วนที่ 4. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
 

 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

  จุดแข็ง (Strength) 
  ๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
  ๒. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
  ๓. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
  ๔. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๕. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
  ๖. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ์) 
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  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. การสื่อสาร  ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรยัง
ไม่พร้อม 
  ๒. ขั้นตอนการท างานซับซ้อน หลายขั้นตอน 
  ๓. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
  ๔. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
  ๕. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 
 

 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

  โอกาส (Opportunity) 
  ๑. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง 
  ๒. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
  ๓. มีแหน่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  ๔. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท าให้มีเครือข่ายในการท างาน 
 

  อุปสรรค (threats) 
  1. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย 
  ๒. นโยบายละจ านวนคนในภาครัฐ 
  ๓. การก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบก าหนด 
 
ส่วนที่ ๕ หลักสูตรการพัฒนา 
 

หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย 
 

ล าดับที่ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 

ระเบียบ กฎ กฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ผู้บริหาร 
สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 

2 การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3 ความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดเป็นการเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนารายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการ
บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบมายงาน 
การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
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กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 
  ๑.  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น  
   - หลักสูตรด้านการบริหาร 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  ๒.  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ  
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.  สายงานพนักงานจ้าง 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๖ วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาและงบประมาณในการพัฒนา 
   

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนด
วิธีการพัฒนาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีการดังนี้ 

(1) วิธีด าเนินการ 
1.1 การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนการบรรจุ

เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
1.2 การฝึกอบรมและสัมมนา อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

หรือโดยส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

1.3 การสอนงาน การให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือร่วมงาน หรือวิธีการอ่ืนด้วย
วิธีที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.4 การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ หรือโดย
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

(2) แนวทางการด าเนินการ 
การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

นอกจากมีวิธีด าเนินการตามข้อ 1 แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 
2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ด าเนินการเอง 
2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือจัดส่งพนักงานงานองค์การบริหารส่วนต าบลหรือบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
อบรม 
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2.3 หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เป็นผู้ด าเนินการ  
(3) ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
 3.1 ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 3.2 ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 3.3 ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
(4) งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
 

ส่วนที่ ๗ การตดิตามและประเมินผล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  เป็นประธาน 
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน   เป็นกรรมการ 
3. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือเป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการ
ติดตามประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือรับทราบเพ่ือพิจารณา 

นอกจากการติดตามประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว  ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือเป็นผู้ด าเนินการ     
จะประเมินผลการพัฒนาความรู้ในแต่ละครั้งเป็น 2 ระยะ คือ 

 (1) ระยะก่อนด าเนินการ โดยประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ
ก่อนได้รับการพัฒนาความรู้ 

 (2) ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัด
ความรู้ความเข้าใจหลังจากการเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่าผลคะแนน
แตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไรบ้าง 

ในกรณีโครงการที่มีการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  ภายหลังจากการกลับจากทัศนศึกษาดู
งานจะมีการประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับทราบ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชนชนต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จะน าผลการประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 
หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑.หลักสูตรความรู้พืน้ฐานการปฏิบัติราชการ ๑. การปฐมนเิทศ 

๒. การสอนงาน 
๓. การฝกึอบรม 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งประเภททั่วไปและ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนกังานจ้าง 
 

๒.หลักสูตรการพฒันาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

   
 

          พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลต าแหน่ง
ประเภทบริหารงานทอ้งถิน่ 
 พนกังานสว่นต าบลต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการทอ้งถิน่ 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรู้พืน้ฐานการปฏิบัติราชการ ๑. การปฐมนเิทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝกึอบรม 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งประเภททั่วไปและ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนกังานจ้าง 
 

๒.หลักสูตรการพฒันาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

   
 

          พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลต าแหน่ง
ประเภทบริหารงานทอ้งถิน่ 
 พนกังานสว่นต าบลต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการทอ้งถิน่ 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรู้พืน้ฐานการปฏิบัติราชการ ๑. การปฐมนเิทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝกึอบรม 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งประเภททั่วไปและ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนกังานจ้าง 
 

๒.หลักสูตรการพฒันาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

   
 

          พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลต าแหน่ง
ประเภทบริหารงานทอ้งถิน่ 
 พนกังานสว่นต าบลต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการทอ้งถิน่ 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนนิการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

             พนกังานสว่นต าบลทุก
ประเภทต าแหน่ง 
 พนกังานคร ู
 ลูกจ้าง/พนกังานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 


