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ค าน า 

 
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการ

ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้
บุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
ต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มี
คุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน    ด้าน
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้ใช้กรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ด าเนินการ 
รวมทั้งได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถอันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
       ตุลาคม 2564 
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แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

ส่วนที่ 1 
1. หลักการและเหตุผล 

1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 – 295 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับ      การ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้   หาก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่
ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้          เช่น 
การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

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

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จึงได้หาความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไป    
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และ
ค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

 
 

 



                                                 ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของ 

ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

1.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
1.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

1.6 เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
2.1 พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจแบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
2.2 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา         อย่าง

ต่อเนื่อง 
2.3 บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของ

ส่วนรวม 
2.4 ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน 
2.5 มีการประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
2.6 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกคน มีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารงานและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
       “ส่งเสริมการศึกษา สร้างความเข้มแข็ง ร่วมแรงขจัดความยากจน มวลชนสามัคคี” 
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พันธกิจ ( Mission) 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 
           2. ส่งเสริมสนับสนุนการลดอบายมุขในชุมชน 
           3. จัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
           4. ส่งเสริมการศึกษา 
           5. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
           6. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
           7. บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

 8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัย 
 9. ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า 
 10. ยึดหลักการบริหารที่ดี ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 11. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้     ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

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

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

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

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

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
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การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้ส ารวจความต้องการฝึกอบรมจากพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู และพนักงานจ้าง ของทุกส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์
และจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปี ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน  
มากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น สรุปผล ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรการพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ใช้ในการ

ปฏิบัติราชการ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุ เป็นต้น 

      1.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  1.  หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
  2.  หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 

  3.  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
  4.  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
  5.  หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
  6.  หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  7.  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
  8.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
  9.  หลักสูตรนิติกร 
  10 หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  11.  หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
  12. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
  13. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  14. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  15. หลักสูตรนายช่างโยธา 
  16. หลักสูตรส าหรับครู/ครูผูดู้แลเด็ก 
  17. หลักสูตรส าหรับต าแหน่งลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

 1.3 หลักสูตรด้านการบริหาร 
  1. การบริหารงานสมัยใหม่ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
  2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 1.4 หลักสูตรด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรและการบริการประชาชน 
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  1. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
  2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

 1.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน 

 1.6 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน IT  
  1. การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านตามต าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  2. การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
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วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้ก าหนดวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 

      1.1 การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน 
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

      1.2 การฝึกอบรม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูอาจด าเนินการเอง หรือส านักงาน
ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการ
อ่ืน     เป็นผู้ด าเนินการอบรม ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

      1.3 การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยส านักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี     
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

      1.5 การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
      1.6 การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
      1.7 การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



-7- 
ส่วนที่ 5 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จะด าเนินการตั้งจ่ายงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรไว้      

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 350,000 บาท 

2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท 

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท 
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การติดตามและประเมินผล 
1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา ต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน    ท า

การ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   
2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน

ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ

ความต้องการต่อไป 
4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงาน 
5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี     

โดย lpa ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  



 


