
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

เรื่อง หลักเกณฑการพฒันาบุคลากร 

-------------------------------------- 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ไดประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 256๔ –  256๖ ไป
แลวน้ัน 

 เพ่ือใหงานการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับขอ   ๒๖๙   แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๕  
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา    จึงประกาศหลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร ตามทายประกาศนี้ 

 ประกาศฉบับนี้ มีผลใชบังคับ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 

 

 

      (นายเรืองศิลป  คะโยธา) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

 

 

 



 

 
หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 

 



 

๑ 

สวนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 
 

หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  โดยไดกําหนดโครงสราง

การแบงสวนราชการออกเปน ๔ สวน  ไดแก สํานักปลัด กองคลัง  กองชาง  กองสวัสดิการสังคม  กําหนดใหมีกรอบ

อัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น  ๗๑ อัตรา แตเนื่องจากที่ผานมาทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานเหลามีภารกิจและ

ปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นในสวนราชการและจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  นอกเหนือจากตําแหนงที่กําหนดไว  เพ่ือใหแกปญหาของประชาชนในเขตตําบล 

ดังนั้น จึงตองจําเปนตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจ

หนาที่ สามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและแกปญหาการบริหารงาน

ภายในสวนราชการขององคกรปกครองทองถ่ินตอไป 

 ตามขอ  ๒๖๙  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๕  แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ได

กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานตัวบุคคลและตาม

ตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณธรรม ตลอดจนความจําเปนในการพัฒนาดานความรูความสามารถทั่วไปในการ

ปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะ เฉพาะของงานในแตละตําแหนง  

 ดังนั้น ผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพ่ิมความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีตลอดจน

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

นั้น ตองทําการพัฒนาในเรื่องที่จําเปน ๕ ดาน ดังนี ้

๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เชน ระเบียบ 

กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางหนวยงาน นโยบายตาง ๆ 

๒. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของแตละตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง เปนตน 

๓.   ดานการบริหาร  ไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน ใน

เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 

๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยสรางเสริมบุคลิกลักษณะที่ดี ที่สามารถปฺฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธในการทํางาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การ

เสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 

 



 

๒ 

๕. ดานศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

เชนจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

ความสุขในการทํางาน 

โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการพัฒนาผูใตบังคบับัญชา ดังตอไปนี้ 

๑. เตรียมการและวางแผน 

๒. การดําเนินการพัฒนา 

๓. การติดตามและประเมินผล 

 

 ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาจึงไดจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจาง รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว อีกทั้งยังเปนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ชวยใหการปฏิบัติราชการ การบริการ

ประชาชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

 

วิสัยทัศน   

 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานเหลามีความเปนมืออาชีพในการใหบริการประชาชน 

 

พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานและสงเสริม

การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 ๒. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาตนเอง 

 ๓. เสริมสรางคานิยม วัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมที่พึงประสงคและมีความโปรงใส 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการปฺฏบิัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การสรางคานิยม คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือวัฒนธรรมองคกรที่ดี 

 

การวิเคราะหบุคลากร 

 

 

 



 

๓ 

การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว เพ่ือใหการอานผล

การวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 
 

จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑.  มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง 

     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน 

     ตอเหตุการณ 

๒.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ 

     ปฏิบัต ิ

๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT  

     ใหทันสมัยอยูเสมอ  

๔.  มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค     

     สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 

     และกัน 

๒.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ  

     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

๓.  เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ  

     รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย 

๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด  

     รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   

     และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ 

     เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ 

     ปฏิบัติงาน 

๕.  ทํางานในลักษณะใชความคดิสวนตัวเปนหลัก 

 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายท่ัวเขต  อบต. ทําใหรู

สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรปีริญญาโท

เพ่ิมขึ้น  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ 

     คณุภาพชีวิตของประชาชน 

๓.  มีความกาวหนาในวงแคบ 

๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา

เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 

 

 

 

 



 

๔ 

การวิเคราะหในระดับองคกร 

จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตร ี
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ

ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือรน 
๒. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี  เชน  นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการสาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมมี/ไมพอ  

๖. สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆสําหรับใชอางอิง
และปฏิบัติมีไมครบถวน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 

๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ    

     ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 

     สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลย ี

     สารสนเทศ 

๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๔.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
แบบ เครอืญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง   

๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มี
จํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
ทํางานได ครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล       

๓. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นที่        
จํานวนประชากร   และภารกิจ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
สวนที่ ๒ 

 ว ัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

วัตถุประสงค 
๑  เพ ื่อเปนการพัฒนาและเพ ิ่มพ ูนความรู ท ักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากร องคการ 

บริหารส วนตําบลบานเหล า ในการปฏ ิบัติงานราชการและบริการประชาชนได อยางมีประสิทธ ภิาพ และ 

ประสิทธผิล 

๒  เพ ื่อใชเปนแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรของ อบต.บานเหล า 
๓ เพ ื่อเปนแนวทางใหผูบร หิารใช เปนเครื่องมือในการดาเนินงานพัฒนาบ ุคลากรของ อบต.บานเหลา 

 

 

เปาหมาย 
๑. เปาหมายเช ิงปริมาณ  

บุคลากรในสังก ัดองคการบรหิารส วนตําบลบานเหล า อันประกอบไปดวย พนักงานองคการ 

บริหารส วนตําบล ลูกจางประจํา และพน ักงานจางท ุกคนไดรับการพัฒนาการเพ ่ิมพ ูนความรู ความสามารถ 

ท ักษะ คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏบิ ัติงานทุกคน 
 

๒. เปาหมายเช ิงคณุภาพ  

บุคลากรในสังก ัดองคการบริหารส วนตําบลบานเหล าท ุกคน ที่ไดเข ารับการ พ ัฒนา การเพ ิม่พ ูนความรู 

ท ักษะ ค ุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบ ัติงาน สามารถนาความรูที่ไดรับมาใช ประโยชนในการปฏ ิบัติงานเพอบริ

การประชาชนได อยางมปีระสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี

 

มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดีเดนเปนประจําทุกป โดยมีประกาศเกียรติ

คุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้ 

  ๑.๑  ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 

  ๑.๒  มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคบับัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 

  ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม 

๒.  จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 

๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัดกิจกรรม

พัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน 

 

 



 

๖ 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไมรายแรงไดในขั้น

วากลาวตักเตือน  แลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเวนการ

กระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ  

๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย 

หรือระเบียบกําหนด  

๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองคการ 

บริหารสวนตําบล 

๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 

สวนที่  ๓ 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

ขั้นตอนการดำเน นิการ 
 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 
๑)  แตงตั้งคณะทำงานเพ ื่อดำเนินการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร 
๒) พ ิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการพ ัฒนาโดยการศึกษาว ิเคราะหดูว าผูใต บังคับบัญชาแต 

ละคน สมควรจะตองไดรบัการพัฒนาดานใดบ าง จึงจะปฏิบ ัติงานไดสําเร จ็อยางมีประส ิทธิภาพและปฏิบัติงานได 

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

๓)  กําหนดประเภทของความจำเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ 
ทกัษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตวัและดานค ุณธรรมจรยิธรรม 

 

 

๒. การดำเน นิการพฒันา 
๑)  การเลือกวิธ ีการพ ัฒนาผ ูใตบ ังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบ งัคับบ ัญชาไดข อมูลที่เปน 

ประโยชนตอการพ ัฒนาผ ูอยู ใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพ ัฒนาแล ว ผูบงคับบัญชาควรนําข อมูล 

เหล านั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรือ่งที่ผ ูอยูใตบังคับบัญชาจาเปนจําเป ็นต องไดรบัการพ ัฒนาได แก 

การค ัดเล ือกกลุ มบุคคลที่สมควรจะไดรับการพ ัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหม ีการพ ัฒนาโดยสามารถ เลือก

แนวทางหรือวิธ ีการพ ัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช น การใหความรู การสับเปล ี่ยนหนาที่ความ 

รับผ ิดชอบ การฝ กึอบรม การดูงาน การประช มุเช ิงปฏ ิบัตกิารและการส ัมมนาทางวชิาการ เปนตน 

๒) ว ธิ ีการพ ัฒนาผ ูใตบังค ับบัญชา ผูบ ังคับบ ัญชาสามารถพ ัฒนาผูอยูใตบ ังคับบัญชา โดยเล อืกแนว 
ทางการพ ัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจะทําเป ็นโครงการ เพ ือ่ดาเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการ 

อ ่ืน หรือวาจ างองค กรเอกชนท่ีมคีวามรู ความชำนาญเฉพาะดานเปนผ ูดําเนนิการแทน 
 
 

๓. การติดตามและประเมินผล 
ใหผูบ ังคับบัญชาหมั่นติดตามการพ ัฒนาอยางใกลช ิดและใหมีการประเมินผลการพ ัฒนาเมื่อ

ผาน การประเมินผลแลว ถือว าผูน ั้นไดรับการพ ัฒนาแล ว 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 

สวนที่  ๔ 
 

หลักสูตรและว ิธีการพัฒนา 
 

 

หลักสูตรการพัฒนา   

๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 

๑.๙ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 

๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 

๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 

๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 

๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตามหนาที่

ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
๔. หลักสูตรดานการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
๖. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 



 

๙ 
๗. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 

๙. พัฒนาระบบ  IT  ใหมีประสิทธิภาพ 

๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 

๑๑. มนุษยสัมพันธในองคกร 

๑๒. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๑๓. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรท่ีสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดข้ึน และมีเนื้อหา 

                 สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 

              ๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ 

  เดียวกันได 
 

๔. ประเด็นที่ตองพัฒนา 

๔.๑  ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 

๔.๒  ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 

๔.๓  บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 

๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 

๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 

๔.๗  พัฒนาการกระจายอํานาจ 

๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
 

ว ิธีการพฒันา  

วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  

กําหนดวิธีการพัฒนา ตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังนี ้

๑. วิธีการดําเนินการ 

๑.๑ การปฐมนิเทศ 

๑.๒ การฝกอบรม 

๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 

๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององคการบริหาร 

สวนตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน 



 

๑๐ 

๑.๕ การสอนงาน การใหคาปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 

๑.๗ การใหการศึกษา 

๒. แนวทางการดําเนินการ 

การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และบุคลากรของ องคการบริหารสวน 

ตําบลบานเหลา นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการ

ดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี ้

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง 

๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนผูดําเนินการโดยองคการ 

บริหารสวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม 

๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานสวนตําบลของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา เปนผูดําเนินการ 

๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 

ตลอดปงบประมาณ 
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