
1 
 

 
แผนพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 25๖6  
 
 
 
 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
อ าเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ 

   

 
 
 
 



2 
 

บทที่  ๑ 
บทน า 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี   
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนด  เช่น  การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะ
พัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็น
หลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืนๆได้  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  หรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืน หรือภาคเอกชนก็ได้  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมจริยธรรม   อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา  ๓  ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  นั้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  
จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64-2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาทเยอ  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
 ๑)  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๒)  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓)  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  มีความรู้และเกิดทักษะในด้าน
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
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 ๔)  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  มีความรู้และเกิดทักษะในด้าน
การบริหาร 
 ๕)  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  เห็นสมควรให้
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  โดยให้มีขอบเขต  เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน  ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓  
ปี 
 ๒)  ให้บุคลกรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร  
ดังนี้ 
  (๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

(๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓)  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๓)  วิธีการพัฒนาบุคลากร  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  เป็นหน่วยด าเนินการเองหรือ
ด าเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ  หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม  ดังนี้ 
  (๑)  การปฐมนิเทศ 
  (๒)  การฝึกอบรม 
  (๓)  การศึกษาหรือดูงาน 
  (๔)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (๕)  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 ๔)  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  ต้องจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า  
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  ๓)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 ๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 
  ๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก ่การคัดเลือกกลุ่มบุคคล
ที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้
หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
  ๒)  วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการ
อ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
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  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  มีดังนี้ 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
                                                     เร่ิมตน้ 
 
 
 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 
๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

     ๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
     ๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 
 
 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 
  การด าเนินการโดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม  เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ   -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
 -  การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ -  การฝึกอบรม 
 -  การดูงาน   -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 
 
 

๓. การติดตามและประเมินผล 
  จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ  ความรู้ความสามารถ  และ
ผลการปฏิบัติงาน 
 
 
                                                     สิ้นสดุ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานต่างๆในสังกัด อบต.ปราสาทเยอ 
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาระบบราชการ อบต.ปราสาทเยอ 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

1.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาก าลังคน 

1.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ใน
องค์กร 
• การด าเนินงานของคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์ก าลังคน อบต.
ปราสาทเยอ 

• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
• จ านวนครั้งการประชุมของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปราสาท
เยอ 
 
 

• จ านวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
• จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ

ก าหนดแนวทางและการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.ปราสาท
เยอ 

• จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้วิชาการด้านต่างๆ 
เป็นประจ าทุกเดือน 
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ปี 
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1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดอบต.
ปราสาทเยอ 
• การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน

สังกัด 
 
 
 
 

• การหาความจ าเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 

• หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
อบต.ปราสาทเยอจัดท า
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ปีงบประมาณ 2558-2560 

• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการ
หาความจ าเป็น(Training Need) 
และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการหา
ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องตนใน
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 

 
 
 
 

• ส่วราชการ/หน่วยงาน
สังกัดอบต.ปราสาทเยอ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด 
 
 
 

• ทุกส่วนราชการจัดให้มีการ
หาความจ าเป็น(Training 
Need)  เบื้องต้นในการ
พัฒนาบุคลากรและใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคากรในสังกัด 

• การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

• มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน 

• มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี งบประมาณ 
2564-2566 

• จัดการประชุมส่วน
ราชการ/หน่วยงานจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2564-
2566 

 

• การจดัระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
อบต.ปราสาทเยอ 

• มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
ปราสาทเยอ 

• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดท าข้อมูลบุคลากรใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน

สังกัด 
 
 

• การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการใน
สังกัด 

 
 
 

 
 
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน

สังกัดทุกระดับ 
 

 
• มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

ในสังกัด 
 
 
 

 
 
• ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสงักัดให้เป็น
ปัจจุบนัครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใชไ้ด้
ทันท ี

• เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดบัใน
สังกัดและให้ข้อคิดเห็น
ประกอบ การแต่งตั้ง
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• การด าเนินการทางวนิัย 
 
 
 
• การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

ในสังกัด 

 
• มีการด าเนินการทางวนิัย 
 
 
 
• มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร

ในสังกัดให้ครบทุกอัตราที่ว่าง 

ข้าราชการระดบัหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 
 

• นายกอบต.สามารถ
ด าเนินการทางวนิัยส าหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและ
บุคลากรในสงักัด 
 

• ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด
ให้ครบทุกอัตราที่ว่าง 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดู
งาน ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 
• การจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 

 
 
 
 
 
• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาต่อ 
 
 
• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงาน 

 
 
 
• มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
• มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด

ศึกษาต่อ 
 
 
• มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ

การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

 
 
 
• มีการจัดท าข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ เพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมูลในการ
ใช้บุคลากรให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ 
(Put the Right man on 
the Right job) น าไปสู้
การจัดตั้งธนาคารสมอง 
(Think Tank) 
 

• อบต.ปราสาทเยอ
สนับสนุนให้ข้าราชการใน
สังกัดได้ศึกษาต่อ 
 
 

• มีข้าราชการ/บุคลากรที่
เข้ารับการรอรมดูงานกับ
หน่วยงานภายใน
ต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ 
การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดลักสูตรต่างๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงานโดย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตร
กลาง 
 

• มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร 
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

• กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรกลาง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
• ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า

หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 

• โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
ปราสาทเยอ 

 
 
 
 

• โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างอบต.
ปราสาทเยอและองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 

• มีการท าแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

• มีการท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
ปราสาทเยอ 

 
 
 
 
• มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.ปราสาทเยอ 

• จัดให้มีคณะท างานจัดท า
ระบบการบริหารความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี 2564-
2566 

 
 
 
 
• สนับสนุนให้มีการจัดท า

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
ปราสาทเยอ เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 

• จัดให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก อบต.ปราสาทเยอ 
เพ่ือเป็นการแสดงความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  
๒๕๔๖  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 
  ๑)  ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด  และให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
  ๒)  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่  ๒ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  ได้พิจารณาและให้
ความส าคัญบุคลากรในทุกระดับทั้งคณะผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล ทั้ง ๔ กอง/
ส านัก และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านการปฏิบัติงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร 
และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้ 

• ฝ่ายการเมืองและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วย 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

• ฝ่ายกิจการสภา 
ประกอบด้วย 

๑. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ฝ่ายประจ า ประกอบดัวย 
๑. ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) 
๒. รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) 

• ส านักงานปลัด 
ประกอบด้วย 

๑. หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) 
๒. นิติกร 
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔. นักพัฒนาชุมชน 
๕. นักจัดการงานทั่วไป 
๖. นักวิชาการสาธารณสุข 
๗. เจ้าพนักงานธุรการ 

• กองคลัง 
ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) 
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี 
๓. นักวิชาการพัสดุ 
๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
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• กองช่าง 
ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
๒. นายช่างโยธา 

•   กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบรหิารการศึกษา) 
๒. นักวิชาการศึกษา 
๓. ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู 

•   พนักงานจ้าง 
ประกอบด้วย 
      ส านักงานปลัด อบต. ประกอบด้วย 

๑. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
๖. ยาม 
๗. นักการภารโรง 
๘. พนักงานขับรถ 
๙. คนงานทั่วไป 

กองคลัง ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

กองช่าง ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
๒. ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 

กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
๒. ผู้ดูแลเด็ก 
๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒, 
๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าทีไ่ม่เพียงพอ 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรค(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  ขาดอุปกรณ์/เครื่องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
3. งบประมาณ 

 

 
๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

๑.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๖.  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๗.  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๘.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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บทที่ 3 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
3.1 นโยบายด้านการบริหาร 
 1.การกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2.การก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางท่ีวางไว้ 
  3.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
  4.มีการบริหารจัดการมุ่งหมายสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.มีการติดตามและประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรค และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 

3.2 นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 1.การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
  2.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 

3.3 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 1.สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร
ได้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 นโยบายด้านภาระงาน 
 1.มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
  2.มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
  3.บุคลากรมีการพัฒนา ท าความเข้าใจถึงภาระงานและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เช่นการ
ประชุมบุคลากรประจ าทุกเดือน 

3.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
 1.มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศของ อบต. ให้เป็นปัจจุบัน 
  2.มีการจัดท าข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
  3.เข้าถึงข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

3.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 1.มีการประชุมหัวหน้างานเพ่ือติดตามงาน และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะ
งานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.7 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
  3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

3.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
 1.มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตามภารกิจ และ
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
  2.มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน 
  3.มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานด้านระบบบัญชีมาใช้ 
  4.มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

3.9 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  2.จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3.ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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หลักสูตรการพัฒนา ตามข้อ ๒๗๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  งบประมาณในการด าเนินการพฒันา  และการติดตามและประเมินผล 
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 
แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์/
เน้ือหา 

เป้าหมาย 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๑. การ
ปฐมนิเทศ 

๑.๑ โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน 
ใหม ่

- เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ อบต. และ
บทบาทหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบล/
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างท่ีบรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

เท่ากับจ านวน
พนักงานส่วน
ต าบล/
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างท่ีบรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

ปฐมนิเทศ - ช่วงเวลาที่บรรจุ
แต่งตั้ง  ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง  
๒๕๖6 

- พนักงานท่ี
บรรจุใหมม่ี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก.อบต.จังหวัด ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 
แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์/
เน้ือหา 

เป้าหมาย 
วิธีการพฒันา งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๒. การฝึกบรม ๒.๑ โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เท่ากับระดบั
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรมของแต่
ละคน 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ฝึกอบรม - ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการ
ประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

- หน่วยงาน
ภายนอก 
- ส านักงานปลัด 
อบต. ปราสาท
เยอ 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๒.๒ โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหารตาม
แผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ใน
การท างานของ
ผู้บริหาร 

เท่ากับระดบั
ของคณะ
ผู้บริหาร/
พนักงานส่วน
ต าบล
ต าแหน่ง
ผู้บริหาร 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 
แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์/
เน้ือหา 

เป้าหมาย 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๒. การฝึกบรม ๒.๓ โครงการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิการ
ตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนา
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วน
ต าบล/
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างระดับ
ปฏิบัติการทีเ่ข้ารับ
อบรมของแต่ละ
คน 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 

๓. การศึกษา 
หรือดูงาน 

๓.๑ โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

- เพื่อน าความรู้
ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดบัของ
คณะผู้บริหาร/      
ส.อบต./พนักงาน
ส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างที่ร่วม
ศึกษาดูงาน 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่

เข้ารับการ
อบรม 

การศึกษา หรือดู
งาน 

ตาม
ข้อบัญญัติใน
แต่ละป ี

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ใน
การท างานใน
องค์กรได้อย่างด ี

- ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 
แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์/
เน้ือหา 

เป้าหมาย 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๔. การฝึกบรม ๔.๑ โครงการสัมมนา
ผู้บริหาร/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- เพื่อพัฒนา
ความรู้และ
วิสัยทัศน์ใน
การท างานของ
ผู้บริหาร 

เท่ากับระดบัของ
ผู้บริหาร/พนักงาน
ส่วนต าบลใน
ต าแหน่งผู้บรหิาร
ที่เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการของ
แต่ละคน 
 
 
 
 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๔.๒ โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภาฯ 

- เพื่อพัฒนา
ความรู้ของ
สมาชิกสภาฯ 

- ๒๒ คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 
 
 
 
 
 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 
แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์/
เน้ือหา 

เป้าหมาย 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๔. การฝึกบรม ๔.๓ โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
ส านักงานปลัด 

- เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ 19 คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

๔.๔ โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
คลัง 

- เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ 7 คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

๔.๕ โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
ช่าง 

- เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ 4 คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

๔.๖ โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในส่วน
การศึกษาฯ 

- เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ 9 คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาชการ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสง
ค์/เน้ือหา 

เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๕. การสอนงาน
การให้ค าปรึกษา
หรือวิธีการอื่น 

๕.๑ โครงการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้ศึกษา
ต่อในระดับปริญญา
ตรีและปรญิญาโท 

- เพื่อ
ยกระดับ
ความรู้ของ
บุคลากรให้
สูงขึ้น 
 
 

- ตามจ านวน
บุคลากรทีผ่่าน
การประเมินและ
ได้รับการ
คัดเลือกให้ศึกษา
ต่อ 

- -ป.โท ๖๐,๐๐๐ บาท/
คน/ป ี
- ป.ตรี ๓๐,๐๐๐ -
๔๐,๐๐๐ บาท/คน/ป ี

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- สามารถน าความรู้
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๕.๒ โครงการอื่นๆ ที่
สามารถก าหนด
ภายหลังตามความ
จ าเป็นและ
สถานการณ ์

- - - - - ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕64 ถึง 
๒๕๖6 

- - ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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เอกสารหมายเลข 1 
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
วัตถุประสงค์ 
   แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้น าผลจาการส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรม
ประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 ชื่อ-สกุล..............................................ต าแหน่ง.............................................. ...................................... 
หน่วยงาน................................................................อายุ................ปี  วุฒิการศึกษา................. ........... 

1.2 สถานภาพการรับราชการ 
o พนักงานส่วนต าบล    
o ลูกจ้างประจ า 
o พนักงานจ้างตามภารกิจ 
o พนักงานจ้างทั่วไป 

1.3 สถานภาพการรับราชการ 
o ผู้ปฏิบัติงาน        ปลัด/รองปลัด 
o หัวหน้าส่วน/กอง            อ่ืนๆ........................................................................ 

1.4 ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน 
1. .................................................................................    
2. .................................................................................    
3. .................................................................................    

ตอนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม 
  2.1 ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเรื่องใดบ้าง  (ตัวอย่างเช่น ทักษะเฉพาะต าแหน่ง/ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์/ทักษะด้านกฎหมาย/ความรู้ด้านระเบียบต่างๆ เป็นต้น) 

ล าดับ 
ความรู้หรือทักษะท่ีสามารถพัฒนาด้วย

การอบรม 
หลักสูตรที่อบรม หมายเหตุ 

    
    
    
 2.2 ท่านสะดวกที่จะเข้าอบรมในช่วงเดือนใด (หากมีความประสงค์ระบุเดือน หรือห้วงเวลา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข 2 
แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร (ก่อนเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 
วันที่ .................. เดือน........................ พ.ศ. ........................ 
สถานที่สอบถาม  ณ ............................................................. เวลาที่สอบถาม ........... ................. น. 
 

ข้อ ๑. ผู้สอบถาม :  .............................................  ต าแหน่ง  .................................................... 
 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : .................................................................. .............. 
  ชื่อ ....................................... สกุล.................................. ต าแหน่ง.............................  
  ระดับ...................... สังกัด ส านัก/ส่วน ...................................................................... . 

ข้อ ๒.  ผู้สอบถาม :  ………………………………………..  ต าแหน่ง  .......................................................... 
 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................ 

• เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร : ...........................................................................................  

ข้อ ๓.  ผู้สอบถาม :  .............................................  ต าแหน่ง  ....................................................  

 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................ 
• สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖๗ ในการ
พัฒนาบุคลากรด้านใด 
 

ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหาร 
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
           

ข้อ ๔.  ผู้สอบถาม :  .............................................  ต าแหน่ง  .................................................... 
 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................ 

• หน่วยงานผู้จัดการอบรม/สัมมนา/ประชุม : ......................................................................... 
ตามหนังสือเลขที่ ........................ ลงวันที่ ..................... เรือ่ง ............................................. ... 
สถานที่ในการจัดการอบรม/สัมมนา/ประชุม : ........................................................................... 
ระหว่างวันที่ .......... เดือน............... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ........... 
วันเดินทางเข้ารับการพัฒนา  วันที่ ................... เดือน ............................. พ.ศ. ............... ......... 
วันเดินทางกลับจากเข้ารับการพัฒนา วันที่ ................... เดือน ........................ พ.ศ. ................... 
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ข้อ ๕.  ผู้สอบถาม :  .............................................  ต าแหน่ง  .................................................. .. 
 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................ 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม มากน้อยเพียงใด 

มีความรู้ความเข้าใจดีแล้ว  มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 

มีความรู้ความเข้าใจน้อย   ไม่มีความรู้ความเข้าใจมาก่อน 

 

ข้อ ๖.  ผู้สอบถาม :  .............................................  ต าแหน่ง  ....................................................  
 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................ 

• วัตถุประสงค์ที่เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม  ในครั้งนี้ 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ  ความรู้   ทัศนคติ  ให้กับตนเอง   

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ทัศนคติ ให้กับตนเองและถ่ายถอดความรู้ที่ได้ให้ผู้อ่ืนในองค์กร
ทราบ   

 

ข้อ ๗.  ผู้สอบถาม :  .............................................  ต าแหน่ง  ....................................................  
 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................ 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม มากน้อยเพียงใด 

 มีความส าคัญมาก                   มีความส าคัญพอสมควร 

 มีความส าคัญค่อนข้างน้อย        มีความส าคัญน้อย       มีความส าคัญน้อยมาก 

 

ข้อ ๘.  ผู้สอบถาม :  .............................................  ต าแหน่ง  .................................................... 
 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................ 

• ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ 

ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ มาก 
ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ พอสมควร 
ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ ค่อนข้างน้อย 
ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ น้อย 
ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ น้อยมาก 
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ข้อ ๙.  ผู้สอบถาม :  .............................................  ต าแหน่ง  ....................................................  
 ผู้ตอบ  (ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................ 

• ผู้อนุมัติให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม ในครั้งนี้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส่วนราชการ (ระบุ) ..............................................................................  

 
 
   (ลงชื่อ) ............................................... ผู้ตอบ (เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) 
           (..................................................) 
   ต าแหน่ง ......................................................... 
  วันที่ .................... เดือน .................................. พ.ศ......... ......... 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้ตอบ (เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม) 
            (.............................................) 
      ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 

  วันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


