
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร



คํานํา

ะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดพิจิตร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในห ๑๒ การบริหารงานบุคคล ๓ การพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลก่อนมอบหมายใหป้ฏิบัติ

โดยผู ้บังคับบัญชาต้องพัฒนา๕
ของงาน

.อบต.จ ังหว ัดพิจิตร การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลย่านยาว จึงไดจ้ัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๐)
โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลย่านยาว และจัดทําให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว



สารบัญ

หน้า

๑ หลักการและเหตุผล ๑

๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ๔

๓ หลักสูตรการพัฒนา ๕

๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา ๖

๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา ๑๒

๖ การติดตามและประเมินผล ๑๔

ภาคผนวก

- รมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว

- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลองคก์ารบริหารส่วนตําบลย่าน
ยาว



๑
หลักการและเหตุผล

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล

๑.๑ ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ คโนโลยีการบริหาร

จัดการยุคใหม่ ผูน้ําหรือผู ้บริหารองค์การต่างๆ ดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่างๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัด ธีคิด  วิธีการทํางาน เพือ
แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ   และนําระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึงนํ าไปสู ่แนว คิ ดกา ร

องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลียนว ิ ทย ากา รความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม

๑.๒ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ .ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี

“

มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ ร่วมกัน

”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชียวชา ญใ ห้ เพี ยงพอแก่ กา ร

ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมทีเปล ี ยนแปลง ไปอย ่ างรวดเ ร ็ วและสถา นกา รณ์ ข อง ต่ า งประ เ ทศที มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึงในก า รบร ิ หา รราชกา รตา มพร ะราชกฤษฎี กา นี จะต้ องเ ปลี ยนแปล ง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการทียึดแนว ความคิ ดว ่ าต้ อง ปฏิ บัติงานตา มร ะเ บี ยบแบบแผนที วางไว้ ตังแต่ อดี ต
จนต่อเนือง ถึ งปั จจุ บัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนีกํ าหนดเ ป็ นหล ั กกา รว่ า ส่ วนร าชกา รต้ อง มี กา รพั ฒนา ควา มร ู ้



-๒-

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพือนํ ามา ปร ะยุ กต์ ใช้ ในกา รปฏิ บัติราชกา รได้ อย ่ าง

ถูกต้อง   รวดเร็วแล
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลียนทั ศนค ติ ของ

ข้าราชการ เพือใ ห้ ข้าราชกา รทุ กคนเ ป็นผ ู ้มีความร ู ้ ความสา มา รถใ นว ิ ชา กา รสมั ยใหม่ ตลอดเ วลา มี ความสา มา รถ
ในการปฏิบัติหน้าทีให้ เกิ ดปร ะสิ ทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

๔.
การนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร
ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพิจิตร

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงว ันที ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดที ๑๒ การ
บริหารงานบุคคล  ส่วนที ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีโดยผู ้บังคับบัญชาต้องพัฒนา๕ ด้าน  ดังนี

๑. ด้านความรู้ทัวไปใ นกา รปฏิ บัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม

เพือใ ห้ เป็นไ ปตา มปร ะกา ศพนั กง านส่ วนตําบลจังหวัดพิจิตร เรือง   หล ั กเ กณฑ์ และเ งื อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงว ันที ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑,
๒๗๒, ๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาขึน  โดยจั ดทํ าให้ สอดคล้ อง กั บแผนอ ั ตรากํ าลั ง๓ ปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว และจัดทําให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว



-๓-

๑.๔ การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล ( )
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเจ้าหน้าทีและผู ้รับผ ิ ดชอบใ นแต่ละตําแหน่ง

ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์

๒. มีการกําหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที
ปฏิบัติ

๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

๔. มีจํานวนเจ้าหน้าทีเพี ยงพอใ นกา รปฏิ บัติงาน
๕. ผู ้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทังด้ าน

วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค

และกัน
๒. ะ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจ้าหน้าทีมีความตระหนั กใ นหน้ าที และควา ม

รับผิดชอบต่องานทีปฏิ บัติค่อนข ้ างน้ อย
๔. ขาดการสร้างว ัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด

และขวัญกําลังใจ ทีจะทํ าให้ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีทุ่มเ ทก ํ าลั งกา ยและความคิ ดใ นกา ร
ปฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลเอือต่ อกา รพั ฒนา และกา รแข่ งขั น
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถินสนั บสนุ นการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตําบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอือต่ อกา รปฏิ บัติงาน
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๕
๑. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๒. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพือสร ้ างข้ าราชกา รให้ เป็นมื ออา ชี พ
๓. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชือมโ ยงทุ กส่ วนร าชกา ร
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอํานาจ



๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
-๔-

๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

๒.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันา
๑. ย่านยาว
๒.
ให้เกิดขึนก ั บบุ คลา กรขององค์ กา รบร ิ หา รส่ วนตํ าบล ย่านยาว

๓. เพือใ ห้ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากทีสุด

๔.
๑. ด้านความรู้ทัวไปใ นกา รปฏิ บัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม

๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลท้องถิน  พนั กง านส่ วนต ํ าบล
๒. การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลท้องถิน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
๓. การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล

สูงขึน



-๕-

๓
หลักสูตรการพัฒนา

๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
๑. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล)
๒. หลักสูตรหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป )
๓. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานคลัง)
๔. หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา(นักบริหารงานช่าง)
๕. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ(นักบริหารงานการศึกษา)
๖. หลักสูตรเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ นโ ยบา ยและแผน
๗. หลักสูตรบุคลากร
๘. หลกัสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
๙. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
๑๐. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
๑๑. หลักสูตรเจ้าหน้าที/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๒. หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา
๑๓. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
๑๔. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
๑๕. หลักสูตรครูผูดู้แลเด็ก
๑๖. หลักสูตรลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง
๑๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑๘. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๑๙. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๒๐. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๒๑. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเพือกา รทํ างานทีมีปร ะสิ ทธ ิ ภา พ



-๖-

๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี

๒๕๕๘
(จํานวน

คน)

ปี
๒๕๕๙
(จํานวน

คน)

ปี ๒๕๖๐
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ

๑

๒

๓

๔

หลักสูตรเกียวกั บปลั ด อบต .หรือ
หลักสูต

หลักสูตรเกียวกั บหั วหน้ าสํ านั ก

หลักสูตรเกียวกั บหั วหน้ าส่ วน
การคลังหรือหลักสูตรอืนที
เกียวข้ อง

หลักสูตรเกียวกั บหั วหน้ าส่ วนโ ยธา

เพือพั ฒนา ระบบกา รบร ิ หา รงานของปลั ด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ

เพือพั ฒนา ระบบกา รบร ิ หา รงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ
ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที

เพือพั ฒนา ระบบกา รบร ิ หา รงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ
ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที

เพือพั ฒนา ระบบกา รบร ิ หา รงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ
ความรู้

ปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครัง/ปี

หัวหนา้ส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

/



และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที

-๗-

๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว  อําเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี

๒๕๕๘
(จํานวน

คน)

ปี
๒๕๕๙
(จํานวน

คน)

ปี ๒๕๖๐
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ

๕

๖

๗

หลักสูตรเกียวกั บหั วหน้ าส่ วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตรเกียวกั บเ จ้ าหน้ าที
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอืน

หลักสูตรเกียวกั บบุ คลา กรหร ื อ

เพือพั ฒนา ระบบกา รบร ิ หา รงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ
ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที

เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี

เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/



๘

หลักสูตรเกียวกั บเ จ้ าพนั กงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอืน

ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิงขึ น
เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

๑ ๑ ๑ /

-๘-

๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว  อําเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี

๒๕๕๘
(จํานวน

คน)

ปี
๒๕๕๙
(จํานวน

คน)

ปี ๒๕๖๐
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ

๙

๑๐

หลักสูตรเกียวกั บนั กวิ ชา กา รเ งิ น
และบัญชีหรือหลักสูตรอืนที
เกียวข้ อง

เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแตล่ะตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิงขึ น
เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ

๑

๒

๑

๒

๑

๒

/

/



๑๑

๑๒

หลักสูตรเกียวกั บนั กวิ ชา กา ร พัสดุ
หรื

หลักสูตรเกียวกั บเ จ้ าหน้ าที /เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตร

หลักสูตรเกียวกั บช่ างโยธา /นายช่าง

ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตําแหน่งให้สามารถ

เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิงขึ น
เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตําแหน่งให้สามารถ

ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

-๙-

๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว  อําเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี

๒๕๕๘
(จํานวน

คน)

ปี
๒๕๕๙
(จํานวน

คน)

ปี ๒๕๖๐
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ

๑๓ หลักสูตรเกียวกั บนั กวิ ชา กา รศึ กษา เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิงขึ น

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

๑ ๑ ๑ /



๑๔

๑๕

๑๖

หลักสูตรเกียวกั บนั กพั ฒนา ชุ มชน
หรือหลักสูตรอืนที เกียวข้ อง

หลักสูตรเกียวกั บคร ู ผู ้คร ู ดูแลเ ด็ ก

หลักสูตรเกียวกั บล ู กจ้ างปร ะจํ าและ
พนักงานจ้างแต่ละตําแหน่งหรือ

เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตําแหน่งให้สามารถ

เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตําแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียงิขึน
เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตําแหน่งให้สามารถ

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

-๑๐-

๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว  อําเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันา
ปี

๒๕๕๘
(จํานวน

คน)

ปี
๒๕๕๙
(จํานวน

คน)

ปี ๒๕๖๐
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ

๑๗ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี

เพือสนั บสนุ นกา รพั ฒนา ศั กยภา พของ

สามารถนําความรู้ความสามารถกลับมา

คัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเพือขอรั บ
ทุนการศึกษา

๓ ๓ ๓ /



๑๘

๑๙

๒๐

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท

การส่งเสริมระบบคุณธรรม
จริยธรรม

การพัฒนาระบบIT ให้มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาท้องถิน
เพือสนั บสนุ นกา รพั ฒนา ศั กยภา พของ

สามารถนําความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิน
เพือเ สร ิ มเ สร ิ มสร ้ างคุ ณธ รรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

เพือพั ฒนา ทั กษะ ความร ู ้ และความเ ข้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตําแหน่งให้สามารถ

คัดเลือกผูมี้คุณสมบัติเพือขอรั บ
ทุนการศึกษา

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

ติดตังInternet ให้ทุกส่วนราชการ

๓

๓๖

๓๖

๓

๓๖

๓๖

๓

๓๖

๓๖

/

/

/

-๑๑-

๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว  อําเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี

๒๕๕๘
(จํานวน

คน)

ปี
๒๕๕๙
(จํานวน

คน)

ปี ๒๕๖๐
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ



๒๑ การทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบลเพือกา รทํ างานที มี
ประสิทธิภาพ

เพือพั ฒนา ศั กยภา พขอ งบุคลากรท้องถิน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

๓๖ ๓๖ ๓๖ / /



-๑๒-

๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว

๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

หลักสูตรเกียวกั บปลั ดองค์ กา รบร ิ หา รส่ วนต ํ าบลหร ื อ

หลักสูตรเกียวกั บหั วหน้ าสํ านั กปลัดหรือหลักสูตรอืน

หลักสูตรเกียวกั บนักบริหารงานคลังหรือ

หลักสูตรเกียวกั บนักบริหารงานช่างหรือ
หลักสู
หลักสูตรเกียวกั บหั วหน้ าส่ วนกา รศึ กษา ฯ

หลักสูตรเกียวกั บเ จ้ าหน้ าที วิเ ครา ะห์ นโย บาย
และแผนหรือหลักสูตรอืนที เกียวข้อง

หลักสูตรเกียวกั บเ จ้ าพนั กง านธ ุ รก าร

หลักสูตรเกียวกั บนั กวิ ชา กา รเ งิ นแ ละบั ญช ี หร ื อหล ั กสู ตรอื น
ทีเกี ยวข้ อง
หลักสูตรเกียวกั บนักวิชาการพัสดุ
เกียวข้ อง
หลักสูตรเกียวกั บเ จ้ าหน้ าที /เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือ

หลักสูตรเกียวกั บช่ างโยธา /
เกียวข้ อง
หลักสูตรเกียวกั บนั กวิ ชา กา รศึ กษา หร ื อ

หลักสูตรเกียวกั บนั กพั ฒนา ชุ มชนหร ื อ

หลักสูตรเกียวกั บคร ู ผู ้ดูแลเ ด็ กหร ื อ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ขอ้บัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ



- ๑๓ -

๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว

๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

หลักสูตรลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทุก
ตําแหน่ง
การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี

การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ

จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
เพือกา รทํ างานที มีประ สิ ทธิ ภาพ

๓๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

-

๓๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

-

๓๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

-

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

รวม ๘๘๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐

-๑๔-



๖
การติดตามประเมินผล

๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว

ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
๓. รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบล กรรมการ
๔. หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ
๕. ผู ้อ ํานวยการกองคลัง กรรมการ
๖. ผู ้อ ํานวยการกองช่าง กรรมการ
๗. บุคลากร กรรมการ/ เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าทีในกา รติ ดตา มและปร ะเ มิ นผลแผนพั ฒนา ของ พนักงานส่วนตําบล กําหนด

๑ ครัง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาวทราบ



ย่านยาว
๓๕๙ / ๒๕๕๗

นักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
………………………...............…………………..

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพิจิตร เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไ ขกา รบร ิ หา รงานบุ คคลของ อง ค์ กา รบร ิ หา รส่ วนต ํ าบล ลงวันที ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
ข้อ ๒๖๙ ข้อ ๒๗๐ ข้อ ๒๗๑ จึงได้แต่งตังคณะ กร รมกา รจั ดทํ าแผนพั ฒน า พนั กง านส ่ วนต ํ าบล
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว ดังนี

๑. จ่าสิบเอกสะท้าน  อิมอยู ่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานกรรมการ
๒. นายวิญู เคียนยีคิวปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
๓. นางสาวมณีรัตน์ ปิตกาญจนกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
๔. นางสาวอารีย์  เพ็ญคุ้ม หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ
๕. นางนวยนาฎ  เชียงแรง ผู ้อ ํานวยการกองคลัง กรรมการ
๖. นายวิชชา ศรีสุข ผู ้อ ํานวยการกองช่าง กรรมการ
๗. นางสาววิกาญดา สุขประเสริฐ บุคลากร กรรมการ/

เลขานุการ

สัง   ณ วันที ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จ่าสิบเอก
(สะท้าน  อิมอยู )่

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว





รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
๑/ ๒๕๕๗

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ารบริหารส่วนตําบลย่านยาว

.................................................

ผู ้เข้าประชุม ๑๐.๐๐ น.
ลําดับ -สกุล ตําแหน่ง ลายเซ็นต์

๑ จ่าสิบเอกสะท้าน  อิมอยู ่ นายก  อบต.ย่านยาว
๒ ปลัด อบต.ย่านยาว
๓ นางสาวมณีรัตน์  ปิตกาญจนกุล รองปลัด อบต.ย่านยาว
๔ นางสาวอารีย์  เพ็ญคุ้ม หัวหน้าสํานักปลัด
๕ นางนวยนาฎ   เชียงแรง ผู ้อ ํานวยการกองคลัง
๖ นายวิชชา      ศรีสุข ผู ้อ ํานวยการกองช่าง
๗ นางสาววิกาญดา สุขประเสริฐ บุคลากร

เมือที ประชุมพร้อมแลว้ จ่าสิบเอกสะท้าน  อิมอย ู ่ ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตําบล(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เป็นประธานทีปร ะชุ มกล่ าวเ ปิดปร ะชุ ม และมอบหมาย
ให้ ดําเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุมดังนี

๑
ปลัด อบต. - พนักงานส่วนตําบล (ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ตามคําสังองค์ กา รบร ิ หา รส่ วนต ํ าบล ย่านยาวที ๓๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพือใ ห้ เป็นไ ปตา มปร ะกา ศคณะ กรรมกา รพนั กง านส่ วนตําบลจังหวัด
พิจิตร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไ ขเ กี ยวกั บกา รบริ หาร งานบุ คคลขององค์ การบริ หาร ส่ วนตํ า บล

มติทีปร ะชุ ม - รับทราบ

๒
- ไม่มี -

๓
ปลัด อบต. - การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพือใ ห้ เป็น

ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลทีกําหนดหล ั กเ กณฑ์ ในกา รพั ฒนา บุ คลา กรท้ องถิ น ต้องมี
การพัฒนาครอบคลุมทัง ๕ ด้าน ได้แก่



-๒-

๑. ด้านความรู้ทัวไปใ นกา รปฏิ บัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
- ใหน้างสาววิกาญดา สุขประเสริฐ กรรมการ/
การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

บุคลากร - การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) นัน
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

และข้อบัญญัติฯขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนันเ พื อให้ การพั ฒนา บุ คลา กรท้ อ งถิ นมีกา ร
พัฒนาทังองค์ กร และต่อเนือง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล พิจารณาและแก้ไขเพิมเ ติ มโครงการให้ เหมา ะสมกั บองค์ กร
โดยมีรายละเอียดดังนี
๑. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล)
๒. หลักสูตรหัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทัวไป )
๓. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานคลัง)
๔. หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา(นักบริหารงานช่าง)
๕. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ(นกับริหารงานการศึกษา)
๖. หลักสูตรเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ นโ ยบา ยและแผน
๗. หลักสูตรบุคลากร
๘. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
๙. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
๑๐.หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
๑๑.หลักสูตรเจ้าหน้าที/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๒.หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา
๑๓.หลักสูตรนายช่างสํารวจ
๑๔.หลักสูตรลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง
๑๕.การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑๖.การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๑๗.การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๑๘.พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๑๙.จัดทําแผนการ



-๓-

มติทีปร ะชุ ม - มีมติเห็นชอบตามทีเสนอ
ปลัด อบต. - เสนอโครงการฯ เพือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน

จ้าง ดังนี
๑. โครงการศึกษาธรรมะและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา

รองปลัด อบต. - เสนอให้มีการเพิมโ ครงกา รฝึ กอบร ม /พัฒนาศักยภาพของครูดูแลเด็กไว้ในแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตําบลด้วย เนืองจากศู นย ์ พั ฒนา เ ด็ กเ ล็ กองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
อยู่ความรับผิดชอบของส่วนการศึกษาฯ โดยเพิมโครงกา รฝึ กอบร ม ดังนี
๑. หลักสูตรครูผูดู้แลเด็ก

มติทีปร ะชุ ม - มีมติเห็นชอบตามทีเสนอ

๔
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชือ ผู ้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววิกาญดา  สุขประเสริฐ)

กรรมการ /เลขานุการ

จ่าสิบเอก ผู ้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( สะท้าน อิมอยู ่ )
ประธานกรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

………………………...............…………………..

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๗๘ วรรค ๒ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน

๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐) ตังแต่ วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  เพือเ พิ มพูนคว า มรู ้   ทัก ษะ ทั ศ นคต ิ ทีดี  คุณธรร มและ

ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั น

สัง   ณ วันที ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จ่าสิบเอก
(สะท้าน  อิมอยู )่

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว


