
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ค ำน ำ  
 
 
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมยนั้น ได้ค านึงถึง

ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับ
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้าน
การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ต่อไป  
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ส่วนที ่1  
หลักกำรและเหตุผล 

 
 หลักกำรและเหตุผลของกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

 1. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้เสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนก้าวทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 (2) ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 (3) ต้องมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการใหม่ๆตลอดเวลา มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 (4) สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
2. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด
ที่ 12 ส่วนที่ 3 เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 – 261 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ก่อนที่จะมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้รู้ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักวิธีการปฏิบัติ บทบาท  อ านาจหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล 
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการโดยใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเอง
ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมก็สามารถท าได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลที่
จะด าเนินการ จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด เป็นหลักสูตรและเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อ่ืนๆ ได้หรืออาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.กลาง) คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

ข้อ 269 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
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3. กำรวิเครำะห์บุคลำกร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะได้น าข้อมูลจาก
แผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564 – 2566 มาเป็นแนวทางเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กรให้
สอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่งและตามที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้ก าหนดไว้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้
กฎหมาย 
 2. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
 3. มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจน 
 4. มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา     
 5. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาการ
เข้าร่วมอบรมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานบันการศึกษา และจังหวัด   
 

 1.บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง 
 2. การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
 3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในองค์กร 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
   1. บุคลากรของส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ต าบลท า
ให้เข้าใจในนบริบทของพ้ืนที่ตนเอง จึงท าให้สามารถ
รับรู้ปัญหาและอุปสรรคในพ้ืนที่ของตนเอง 
 2. สถาบันพัฒนาบุคลากรมีหลักสูตรในการ
ฝึกอบรมที่หลากหลาย 
 3. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
 4. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 5. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
  

  1. ขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ตรงกับความต้องการฝึกอบรม 
    2. กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 3. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับ
กับความต้องการของผู้อบรม   
 4. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมสูง  
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ส่วนที่  2 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 
 วัตถุประสงค์กำรพัฒนำ  
 2.1.1 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 2.1.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
  2.1.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างน าเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะกับงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย อัน
ประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  มี
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ที่ได้เข้ารับ
การพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้
เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง เน้นคุณธรรมและศักยภาพเป็นเลิศ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย Thailand 4.0” 
 พันธกิจ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลที่มีผลงานและศักยภาพใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นให้
ประสบความส าเร็จสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
 เป้ำหมำย 
 1. ระบบทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับนโยบายชาติว่าด้วย Thailand 4.0 ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ
นโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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 2. บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุม และเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นที่พ่ึงและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และผลลัพธ์  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์  1. เพ่ือให้มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสมกับบริบทและประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
     2. เพ่ือให้เตรียมการด้านก าลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมและประชากร 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและลักษณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์   1. มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและ
คุ้มค่ากับท้องถิ่นและลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
     2. มีหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานในการก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับภาระงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์และจัดสรร
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
     3. มีแนวทางการก าหนดอัตราของรายจ่ายด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้ก้าวไปสู่องค์กรกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดระบบธนาคารคลังสมอง (Think Tank) เตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์  1. มีกลไก เครื่องมือ และกระบวนการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. มีแนวทางในการจ้างผู้ที่เกษียณอายุที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง
เข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำประสิทธิภำพระบบทรัพยำกรบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 1. เพ่ือให้มีต้นแบบสมรรถนะ และการประเมินที่เหมาะสมอันจะสะท้อน
ผลงานและสมรรถนะที่น าไปสู่การพัฒนาในระยะยาว 
     2. เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กระชับ ทันเวลา และ
เหมาะสมกับทิศทางการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. เพ่ือให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. เพ่ือก าหนดเส้นทางก้าวหน้าและค่าตอบแทนที่เหมาะสม จูงใจให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนต้นแบบสมรรถนะและพัฒนาการประเมินรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับ 
Thailand 4.0  
 ผลลัพธ์  1. มีการออกแบบ พัฒนา และทบทวนต้นแบบสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่
เหมาะสม รองรับบริบทท้องถิ่น และ Thailand 4.0  
     2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือมาตรฐานการประเมินสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งที่น่าเชื่อถือ และโปร่งใส สามารถน าผลการประเมินสมรรถนะมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
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 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความยืดหยุ่น คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับทิศทางการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์  1. มีข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
     2. มีข้อเสนอใสการปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป 
     3. มีข้อเสนอการลดขั้นตอนและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลสู่ระบบการ
บริการจุดเดียว (One Stop Service) หรือเกิดการใช้แอพพลิเคชั่น (Application)   
     4. มีการทบทวนและก าหนดกลไกในการกระจายอ านาจให้คณะกรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดที่ท าให้การบริหารงานบุคคลคุ้มค่าและมีความรวดเร็วมากขึ้น 
     5. มีแนวทางการให้ออกจากต าแหน่งก่อนเกษียณ (Early Retire) ที่เหมาะสม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 3 สื่อสารนโยบายและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามการ
เปลี่ยนแปลงและแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ผลลัพธ์  1. มีรูปแบบการสื่อสารนโยบายและมาตรฐานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
     2. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ที่ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจในระบบทรัพยากรบุคคลมากข้ึน และท าให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานที่ก าหนด 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม จูงใจ และสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเป็นองค์กรแห่ง
ความผูกพัน (Engaged Organization)  
 ผลลัพธ์  1. ข้าราชการท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม โดยมีการทบทวนอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี 
     2. มีการส ารวจการเป็นองค์กรแห่งความผูกพัน และน าไปสู่กิจกรรม กลไก 
และกระบวนการต่าง ๆ ที่จะท าให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความสุขมากขึ้น 
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน 
 ผลลัพธ์  1. มีเส้นทางเดินสายอาชีพของแต่ละสายงานและข้ามสายงาน ดังนี้ 
      1.1 มีหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งและการประเมินค่างานสู่
ระดับช านาญการพิเศษ หรือ อาวุโส หรือ เชี่ยวชาญ ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น และอ านวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง 
      1.2 มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นโดย
ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
      1.3 มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนในการข้ามสายงาน โดยค านึงถึง
ประสบการณ์ วิชาชีพ และหลักความรู้ ทักษะ ทัศนคติและสมรรถนะ 
     2. มีการจัดท าระบบศูนย์จัดสรรบุคลากรลงต าแหน่ง ดังนี้ 
      2.1 มีแนวทางการโอนกรณีมีความขัดแย้ง หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ ใน
ระดับศูนย์รับโอนย้ายประจ าจังหวัด และศูนย์รับโอนย้ายในส่วนกลาง 
      2.2 มีการก าหนด กลไก หน้าที่ และอัตราก าลังของศูนย์จัดสรรบุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่งรวมถึงกระบวนงานและระบบงานที่จะสนับสนุนการท างานให้รวดเร็วและทันต่อความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน (Rotation Plan) 
ต าแหน่งประเภทต่าง ๆ 
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     4. มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีที่เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์  1. มีการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และตัวชี้วัด
รายบุคคลที่เหมาะสมของแต่ละสายงาน 
     2. มีมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละสายงาน (KPls Basket) 
     3. มีแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดตัวชี้วัด ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรและผู้บริหำรให้มีศักยภำพที่สอดคล้องกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง Thailand 4.0  
 เป้าประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูงเอ้ือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรม 
     2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. เพ่ือให้มีการเตรียมการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของแต่ละวิชาชีพที่จ าเป็นใน
ท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่งระดับสูงได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตรงกับความจ าเป็นของท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 ผลลัพธ์   1. มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ตรงกับความจ าเป็น 
(Training Needs) และสอดคล้องกับ Thailand 4.0 อันจะเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
และพัฒนาที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในการพัฒนาบุคลการในหน่วยงาน 
     2. มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงจะน าไปสู่การพัฒนาคู่มือและองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น (Cooking Book) ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ 
     3. มีมาตรฐาน และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
สอดคล้องแผนพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ดูแลรักษาผู้มีศักยภาพสูง และคนดีในสายงานต่าง ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพียงพอและสามารถ
รองรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ต้องการในอนาคต 
     2. มีนวัตกรรมในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคนดี ตาม
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกและตัดสินใจให้ออกจากต าแหน่ง หรือ การจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ 
 กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าแผนเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งระดับสูงในสายงานอ านวยการและบริหาร 
 ผลลัพธ์  1. มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น อันจะท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสม 
     2. มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดสรรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น (รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ชัดเจนเป็นธรรมและ
โปร่งใส 
     3. มีแผนรองรับหากให้มีการก าหนดวาระการครองต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : เน้นควำมโปร่งใสในระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลัก
สมรรถนะและกำรสร้ำงเสริมหลักธรรมำภิบำล 
 เป้าประสงค์ 1. เพ่ือให้มีกลไกสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า
อันจะท าให้เกิดการตัดสินใจบนหลักคุณธรรมและสร้างความเป็นธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
     2. เพื่อให้มีการส่งเสริมศีลธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในระยะยาว 
     3. เพื่อให้มีกลไก และเครื่องมือการสรรหาที่ใช้หลักสมรรถนะอย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ าและเกิดการตัดสินใจ
บนหลักคุณธรรม 
 ผลลัพธ์  1. มีข้อเสนอในการสร้างความสมดุลการใช้อ านาจหน้าที่ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า 
     2. มีแนวทางและกลไกระบบตรวจสอบจากภาคประชาชนและเครือข่าย เพ่ือ
ความโปร่งใสในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. มีกิจกรรมการสื่อสารและฝึกอบรมหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ดังนี้ 
      3.1 กฎหมายและระเบียบวินัยที่ควรรู้ 
      3.2 ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     4. มีเกณฑ์และกิจกรรมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหาร
ที่มีคุณธรรมดีเด่น เพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดการความรู้และแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างจริยธรรมแก่บุคลการส่วนท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์  1. มีการส่งเสริมและสร้างจริยธรรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น 
     2. มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องวินัยและค่านิยมในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะปลูกฝังให้บุคลากรท้องถิ่นมีคุณธรรม และจริยธรรมรวมถึงสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมและประชาชนในการรณรงค์เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมและโปร่งใส 
 ผลลัพธ์  1. มีแนวทาง กลไก และเครื่องมือในการสอบแข่งขันที่เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่ละสายงาน 
     2. มีการน าร่องศูนย์การประเมิน (Assessment Center) อันจะท าให้การสรร
หาบุคคลมีประสิทธิภาพ 
     3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคลากรที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ต่อยอดกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่ทรัพยำกรบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
     2. เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     3. เพ่ือให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทุกช่วงวัยในแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความสุขและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 ผลลัพธ์   1. มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในที่ท างาน อันจะท าให้บุคลากรส่วน
ท้องถิ่นมีความสุขในการท างานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
     2. มีการบริหารงานโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  
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 กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความสัมพันธ์และบริหารความแตกต่างระหว่างช่วงวัยและความ
หลากหลายของบุคคล 
 ผลลัพธ์  1. มีการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยและความ
หลากหลายของบุคคลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. มีการเพ่ิมช่องทางในการแสดงความคิดเห็น อันจะท าให้บุคลากรส่วน
ท้องถิ่นมีความสุขในปฏิบัติงานภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
     3. มีการบริหารช่องว่างระหว่างวัยและความหลากหลายของบุคคลอันช่วยท า
ให้บุคลากรในช่วงวัยต่าง ๆ ท างานด้ายกันได้อย่างสามัคคีและมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ขับเคลื่อนระบบทรัพยำกรบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 เป้าประสงค์  1. เพ่ือให้มีการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากร
บุคคลของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. เพ่ือให้มีการสร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน 
 ผลลัพธ์  1. มีการจัดท าโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่บูรณาการร่วมกัน 
     2. มีนวัตกรรมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. มีฐานข้อมูลกลางที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรวดเร็วประหยัดและถูกต้อง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล 
 ผลลัพธ์  1. มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
กับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. มีการฝึกอบรมและเรียนรู้ทางระบบออนไลน์ 
     3. มีการสร้างเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพ่ือทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคล 
 ผลลัพธ์  1. มีนวัตกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. มีรูปแบบการจูงใจแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลงานสร้างนวัตกรรมแก่องค์กร 
     3. มีระบบทรัพยากรบุคคลที่มีการพัฒนาและเป็นรูปแบบพิเศษท่ีเหมาะสมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองรับ Thailand 4.0  
     4. มีการน าหลักการ Ecosystems มาประยุกต์ใช้กับการสร้างนวัตกรรมด้าน
ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับการบริการสาธารณะหรือการด าเนินการอ่ืน ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 เป้าประสงค์ เพ่ือเป็นหลักประกันว่ายุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์มีการน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ จัดให้มีหลักเกณฑ์ รูปแบบ เครื่องมือ และตัวชี้วัด ส าหรับใช้ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
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 ผลลัพธ์  1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ได้มีการน าไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
     2. ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา โดยได้รับประโยชน์และสิทธิ
อย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นที่พ่ึงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
     3. มีผลลัพธ์จากการก ากับ ติดตาม และประเมินผลส าหรับใช้ศึกษา วิเคราะห์ 
และถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม 
     4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรกำรพัฒนำ 

 
หลักสูตรกำรพัฒนำ 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 269 ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 
 สำยงำนผู้บริหำร ประกอบด้วย  

 - หลักสูตรด้านการบริหาร  
 - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

  - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 สำยงำนผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ  
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ  
  - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 สำยงำนพนักงำนจ้ำง ประกอบด้วย 
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ  
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 
แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ตามกฎหมายที่ก าหนดมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง 
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  
  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้าตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้
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เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบใน
ลักษณะเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  2. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
มาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เวบไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้า สู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  4. กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล 
  ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2560  
  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 

ส่วนที่ 4 
วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ 

 
วิธีกำรพัฒนำ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย เป็นหน่วยด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ดังนี้ 

 - การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 - การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย หรือโดยคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติ หรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
หรือโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
ระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ 
 - ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา จะด าเนินการพัฒนาตามแผนด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ใน
แต่ละช่วง หรือตามที่บุคลากรภายในองค์กรมีความพร้อมตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานและ
สถาบันต่างๆ ก าหนดจัดขึ้นหรือตามความเหมาะสมของแต่ละปีงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

ส่วนที่ 5 
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาความรู้ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย จะด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดังนี้ 

 
แผนงำนงบประมำณ/โครงกำร 

ประจ ำปี 
งบประมำณ 

2564 

ประจ ำปี 
งบประมำณ 

2565 

ประจ ำปี 
งบประมำณ 

2566 
แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่า
เ ย็ บหนั ง สื อหรื อ เ ข้ าปกหนั ง สื อ  ค่ า สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า ง  ๆ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัย 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

400,000 400,000 400,000 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ของส านักปลัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

300,000 300,000 300,000 

 - โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบเมย 

9,000 - 9,000 

 - โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 

18,000 - - 

 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสบเมย 

11,000 - 11,000 

แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

200,000 200,000 200,000 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างกองคลัง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

80,000 80,000 80,000 
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แผนงำนงบประมำณ/โครงกำร 

ประจ ำปี 
งบประมำณ 

2564 

ประจ ำปี 
งบประมำณ 

2565 

ประจ ำปี 
งบประมำณ 

2566 
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

155,400 155,400 155,400 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างแผนงานการศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

50,000 50,000 50,000 

แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

20,000 20,000 20,000 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบลกองช่าง  
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

30,000 30,000 30,000 

รวมทั้งสิ้น 1,273,400 1,235,400 1,255,400 
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ส่วนที่ 6 
โครงกำร/กิจกรรม ในกำรพัฒนำบุคลำกรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสบเมย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566 

ท่ี 
โครงการ/

หลักสูตรการ
พัฒนา 

หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
บาท บาท บาท 

1 โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
แก่ คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง 

การพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าท่ี
และการ
บริหารงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี
ภายในประเทศ 

- 48 48 - 100,000 100,000 /  ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 

2 โครงการอบรม
ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบเมย 

การพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือ
เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มี

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าท่ี 
ความรับชอบ 
และการปฏิบัติ

อบรม 32 - 32 9,000 - 9,000 /  ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
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ท่ี 
โครงการ/

หลักสูตรการ
พัฒนา 

หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
บาท บาท บาท 

คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

ตนของ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

3 โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การทุจริต 

ปัจจุบันปัญหา
ทุจริตคอรัปชั่น
เป็นปัญหา
ส าคัญล าดับ 
ต้น ๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก 

เพื่อเสริมสร้าง
ให้บุคลากร 
เกิดจิตส านึกใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การทุจริต 

อบรม 48 - 48 11,000 - 11,000 /  ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 

4 ประชุม
ประจ าเดือน
ผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง 

การประชุม 
ถายทอด
นโยบาย  
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให
กับผบูริหาร
และเจาหนาท่ี 
ผูปฏิบัติงาน 

ซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานใน
รอบเดือนท่ี
ผ่านมาและ
แนวทางการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

ประชุม 32 32 32 - - - /  ติดตามการ
ปฏิบัตงาน 

5 หลักสูตร
เกี่ยวกับ  
นักบริหารงาน
ท้องถิ่น 
(ปลัด อบต.) 
หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อพัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน 
ของปลัด อบต.  
ให้มีทักษะ 
ความรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
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ท่ี 
โครงการ/

หลักสูตรการ
พัฒนา 

หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
บาท บาท บาท 

6 หลักสูตร
เกี่ยวกับ  
นักบริหารงาน
ท่ัวไปหรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อพัฒนา
ระบบการ
บริหารงานของ
หัวหน้า ส านัก
ปลัดให้มทัีกษะ 
ความรู้และความ
เข้าใจในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

7 หลักสูตรเกีย่วกับ  
นักทรัพยากร
บุคคล หรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
งานบุคคลของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

8 หลักสูตรเกีย่วกับ
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน หรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
นโยบายและ
แผนของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

9 หลักสูตรเกีย่วกับ
นักพัฒนา
ชุมชน หรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
พัฒนาชุมชน
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

10 หลักสูตร
เกี่ยวกับ 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
การจัดการงาน

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ตาม
รายจ่าย

ตาม
รายจ่าย

 / ทดสอบตาม
แบบ 
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ท่ี 
โครงการ/

หลักสูตรการ
พัฒนา 

หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
บาท บาท บาท 

นักจัดการงาน
ท่ัวไป หรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ท่ัวไปของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ของ
หลักสูตร 

ของ
หลักสูตร 

ของ
หลักสูตร 

11 หลักสูตรเกีย่วกับ
นักวิชาการ
ศึกษา หรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
วิชาการศึกษา
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

12 หลักสูตรเกีย่วกับ 
เจ้าพนักงาน
ธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
งานธุรการของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

13 หลักสูตร
เกี่ยวกับ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
การพัฒนาการ
ของเด็กเล็กของ
พนักงานครู 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

14 หลักสูตร
เกี่ยวกับ 
ผู้อ านวยการ
กองคลัง หรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อพัฒนา
ระบบการ
บริหารงานของ
ผู้อ านวยการ
กองคลัง ให้มี
ทักษะ ความรู้
และความเข้าใจ

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
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ท่ี 
โครงการ/

หลักสูตรการ
พัฒนา 

หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
บาท บาท บาท 

ในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 

15 หลักสูตรเกีย่วกับ
นักวิชาการ
พัสดุ หรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
งานพัสดุของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

16 หลักสูตรเกีย่วกับ
นักวิชาการเงิน
และบัญชี หรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
การเงินและ
บัญชีของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

17 หลักสูตร
เกี่ยวกับ
นักวิชาการคลัง
หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
การคลังของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

18 หลักสูตร
เกี่ยวกับ 
เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 
หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
งานจัดเก็บ
รายได้ของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

19 หลักสูตร
เกี่ยวกับ
ผู้อ านวยการ
กองช่าง หรือ

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

เพื่อพัฒนาระบบ 
การบริหารงาน
ของผู้อ านวยการ
กองช่าง ให้มี

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 



20 
 

 

ท่ี 
โครงการ/

หลักสูตรการ
พัฒนา 

หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
บาท บาท บาท 

หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ทักษะ ความรู้
และความเข้าใจ
ในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 

20 หลักสูตร
เกี่ยวกับช่าง
โยธาหรือ
หลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
ช่างโยธาของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรม 1 1 1 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

21 หลักสูตร
เกี่ยวกับ
พนักงานจ้างแต่
ละต าแหน่ง 
หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ 
ความรู้และ
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
จ้าง แต่ละ
ต าแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม พนักงาน
จ้าง  
ทุก

ต าแหน่ง 

พนัก 
งาน
จ้าง  
ทุก 
ต า 

แหน่ง 

พนักงาน
จ้าง  
ทุก

ต าแหน่ง 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบ 
 

22 หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติ หน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
การพัฒนางาน
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ฝึกอบรม 5 5 5 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
 

23 หลักสูตรการ
ด าเนินการทาง
วินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
วินัยของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ฝึกอบรม 3 3 3 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
 



21 
 

 

ท่ี 
โครงการ/

หลักสูตรการ
พัฒนา 

หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
บาท บาท บาท 

24 อบรมหลักสูตร
ควบคุมภายใน 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติ หน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
การควบคุม
ภายในงานของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรม 3 3 3 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
 

25 อบรมมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
(ขั้นพ้ืนฐาน) 
ของ อปท. 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติ หน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. 

ฝึกอบรม 5 5 5 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
 

26 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติ หน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
การผู้ดูแลเด็ก
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ฝึกอบรม 4 4 4 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
 

27 อบรมหลักสูตร
ก าหนดราคา
กลางและ
ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติ หน้าท่ี
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
ก าหนดราคา
กลางและ
ควบคุมงาน
ก่อสร้างของ อบต. 

ฝึกอบรม 3 2 2 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

 / ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
 

29 การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 

เป็นการสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในด้าน
การท างานของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

การปฐมนิเทศ
งานโดย
ผู้บังคับบัญชา 

บุคลากร
ใหม่ 

บุคลากร
ใหม่ 

บุคลากร
ใหม่ 

- - - /  ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ท่ี 
โครงการ/

หลักสูตรการ
พัฒนา 

หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คน 
บาท บาท บาท 

ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

30 โครงการอื่น ๆ 
ท่ีสามารถ
ก าหนด
ภายหลังตาม
ความจ าเป็น
และ
สถานการณ์ 

เป็นการเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์
และขีดความ
สมารถในการ
ปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้
ประสบการณ์
และขีดความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้นของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ฝึกอบรม 
สัมมนา หรือฝึก
ปฏิบัติการ 

14 14 14 ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

/ / ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
 

31 กิจกรรมการ
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน สมรรถนะ
หลัก และ
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

เป็นการ
พัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรม สอน
งาน ศึกษาด้วย
ตนเอง และลง
พื้นท่ี 

31 31 31 ไม่ใช้
งบประมาณ 
หรือตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 
หรือตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
หรือตาม
รายจ่าย

ของ
หลักสูตร 

/ / ติดตามจากผล
การปฏิบัติงาน
และผลการ
ประเมิน
ประจ าวงรอบ
การประเมิน 

32 โครงการเรียนรู้
ผ่านสื่อ 
อิเลกทรอนิกส์ 
(e-Learning) 

เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

พัฒนาพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้มี
ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องและ
ยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติราชการ
สอดคล้องกับ
แนวคิดการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

เข้าศึกษาเรียนรู้
ผ่านสื่อ 
อิเลกทรอนิกส์ 
(e-Learning) 
กับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 
ผ่านเวปไซด์  

dla.dmnsn.com 
 

16 16 20 - - - /  ผลการทดสอบ
จากเวปไซด์ 
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ส่วนที่ 7 
กำรติดตำมประเมินผล 

 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร 
              ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
ประกอบด้วย  
  1)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานการรมการ 
  2)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
  3)  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
  4)  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
  5)  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 
ระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร 

   นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว การพัฒนาบุคลากรในแต่ละครั้ง 
ทั้งโครงการฝึกอบรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงาน
อ่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย จะท าการประเมินผลการพัฒนาความรู้ ในแต่ละครั้งเป็น 2 ระยะ และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
   1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
   2. ระยะก่อนการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจก่อนได้รับการพัฒนาความรู้ 
   3. ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจหลังจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนน
แตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร 
   4. ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
   5. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตัวช้ีวัดกำรพัฒนำบุคลำกร  
   ก าหนดตัวชี้วัดผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ดังนี้ 
   1. ความรู้ความเข้าใจที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
    1.1 ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่ฝึกอบรม 
    1.2 ความเข้าใจในหลักวิชาการ ทฤษฎี และความช านาญ 
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   2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    2.1 ความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
    2.2 ความสนใจที่จะน าความรู้ เพ่ือไปปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้นและมีภาระความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ 
    2.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
    2.4 การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
   3. ปริมาณงาน พิจารณาจากปริมาณมากน้อยของงานที่ท าส าเร็จ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
และงานโดยเฉลี่ย 
   4. คุณภาพของงาน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความส าเร็จใน
เวลาที่ก าหนด เช่น ความถูกต้องแม่นย า ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น  
   โดยผลการประเมินของผู้เข้ารับการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมยจะน าไป
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี ต่อไป 
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