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ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งให้
ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามได้มีการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล                     
ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 ซึ่งบัดนี้ครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ต่อไป 
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๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ เรื่องการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๕๘ – ๒๖๑ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก าหนดเช่นการพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมการฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้หากองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็
ให้กระท าได้ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด
เป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน 
ๆ  ได้และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. )ส านักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดหรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

        ๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยาเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ เรื่องการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

        จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (๒๕64 – ๒๕66) ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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2.1 เพ่ือให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างได้รับการพัฒนา          
รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างที่ด ี
  2.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  2.4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

2.5 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยางขามมีความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการได้รับกา รพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่                       
ที่รับผิดชอบมีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 2.6 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2.7เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
  2.8เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม มีเปูาหมายในการพัฒนาโดยครอบคลุมพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างทุกคน ทุกต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดังนี้ 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม อันประกอบด้วย พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานทุกคน 
   2. ประชาชนต าบลห้วยยางขาม ได้รับการบริการที่ดีสะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
85 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา 

เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   2. ประชาชนต าบลห้วยยางขาม ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  เป้าหมายการพัฒนา 
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       คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม   
เห็นสมควรให้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

        ๓ .๑ การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน
ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง๓ปี 

        ๓.๒ ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ 
              (๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
              (๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
              (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
              (๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
              (๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

        ๓.๓ วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เป็นหน่วย
ด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับ ก.อบต. จังหวัดพะเยาหรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
                         (๑) การปฐมนิเทศ 
                        (๒) การฝึกอบรม 
                         (๓) การศึกษาหรือดูงาน 
                         (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                         (๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

(๖) การมอบหมายงาน 
(๗) การให้การศึกษา 

        ๓.๔ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม ต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจนแน่นอนโดย
ค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

3.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

   (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   (4) การบริการเป็นเลิศ 
   (5) การท างานเป็นทีม 

4.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
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3.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยยางขาม เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพ่ือสืบ
ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 
 
  

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล            
ห้วยยางขาม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประกอบด้วย 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                 เป็นประธานกรรมการ 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                 เป็นกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ         เป็นกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
- ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่ง       เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ สอบถาม ประเมิน พนักงานส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และสามารถจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้อย่างเหมาะสม และก าหนดให้หัวหน้างานด าเนินการและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรภายใน
ปีงบประมาณ  2564-25566 เพ่ือเป็นต้นแบบในการก าหนดกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

2. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล รวมถึงการให้
ความรู้ เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล สอบถามปัญหาและความต้องการ ในการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  

  3. จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และเผยแพร่แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยางขาม เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานสามารถน าไปประยุกต์ในการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  4. เสนอขออนุมัติด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี งบประมาณ              
พ.ศ.2564-2566 ถึงผู้บังคับบัญชา 

  5. รายงานผลและติดตามการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามต่อไป  

 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม ได้ส ารวจข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานส่วนต าบลแต่ละส่วน/กอง/ส านัก ว่าขาดความรู้หรือทักษะ             
ด้านใด แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 

ส านักปลัด 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 นายธงชัย  เพชรศรี -งบประมาณบริหารค่าใช้จ่าย อปท. 

-งบประมาณว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
-ค่า K/ค่ากลาง 
-จัดซื้อจัดจ้าง 
-ควบคุมอาคารและประเมินค่าใช้จ่าย 

-งบประมาณที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.
ทั้งหมด 
-การจัดเก็บรายได ้
 

-งบประมาณใหม่ท่ีออกมาจากมหาดไทย  
-ควบคุมอาคารและผังเมือง 

2 นายสุขประเสริฐชัย  ไชยวงค ์ หลักสตูรนักบริหารงาน อปท. หลักสตูรเพิม่ทักษะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
ทางวินัย 

หลักสตูรการจัดท างบประมาณ 

3 นางมัธฌิมา  บัวย้อย หลักสตูรนักบริหารงานท่ัวไป(ระดบักลาง) หลักสตูรการจัดท างบประมาณและข้อทักท้วง/
ข้อสังเกตของ สตง. และ ปปช. 

หลักสตูรการบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิ
บาล 

4 นายยุทธพงษ์  ค าแดง หลักสตูรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสตูรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หลักสตูรการจัดท าแผนแบบมืออาชีพ 
5 นางสาวกฤติยา  ปวงมาลัย หลักสตูรแบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ หลักสตูรโครงสร้างส่วนราชการ หลักสตูรวินัย 
6 นายณัฐวุฒิ  แก้วช่ืน หลักสตูรการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
หลักสตูรการควบคุมภายในการตรวจสอบ
ภายในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

7 นายธันวรัตน ์ อินสุวรรณ ์ หลักสตูรการตัดต่อวีดีทัศน์แบบมอือาชีพ หลักสตูรการใช้สื่อออนไลน์ให้มปีระสิทธิภาพ
สูงสุด 

หลักสตูรการผลิตสื่อ PR แบบมืออาชีพ 

8 นางนวพรรณ   ศูนย์กลาง หลักสตูรเจ้าพนักงานธุรการ หลักสตูรการจัดการงานธุรการอยา่งมืออาชีพ หลักสตูรระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับพนักงาน
ส่วนต าบล 

9 นายณัฐพงษ์  ปงก๋าวงศ์ หลักสตูรผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หลักสตูรดับเพลิงก้าวหน้า 
 

หลักสตูรวิทยากรการปูองกันและระงับอัคคีภัย
สถานประกอบกิจการ 

6.  แนวทางและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
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ส านักปลัด 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
10 นายสรอรรถ  เวียงลอ หลักสตูรเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
หลักสตูรดับเพลิงก้าวหน้า 
 

หลักสตูรวิทยากรการปูองกันและระงับอัคคีภัย
สถานประกอบกิจการ 

11 นายกฤติเดช  ฝั้นค าสอน หลักสตูรการจัดท ารวมฎีกา หลักสตูรเกีย่วกับงานพัสด ุ หลักสตูรการจัดงานสารบรรณ 
12 นายพรหมินทร์  ใจเย็น หลักสตูรการรับ-ส่งหนังสือ หลักสตูรงานเขียนหนังสือ หลักสตูรการออกแบบตัวหนังสือ 
13 นายขันทอง  ไชยสถาน หลักสตูรปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
หลักสตูรได้รับจากการฝึกอบรมไมใ่ช่ให้บังเกิด
ความปลอดภัยแก่ชุมชน 

หลักสตูรการปฐมพยาบาล 

14 
 

นายเกียรติ  ทุ่งปราบ การประเมินความเสีย่งจากอัคคีภยัในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย การบริหารจัดการภยัพิบัติจากอัคคีภัย 

15 นายสกลพัฒน์  ไกรเลิศ หลักสตูรทักษะการขับรถ หลักสตูรการใช้รถและการบ ารุงรกัษารถ 
 

หลักสตูรการใช้คอมพิวเตอร ์

กองคลัง 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 นางกัลยา  สองสีโย -หลักสูตรการบริหารงานคลัง 

-หลักสูตรระเบียบภาษีที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
หลักสตูรพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานบริหารงาน
คลัง 

หลักสตูรบริหารงานคลัง 

2 นางสาวนันทนัท  เชื้อหมอ -หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์ Laas 
-หลักสูตรการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานประเพณฯี 

หลักสตูรระเบียบเบิกจ่ายการจดังานประเพณีฯ 
 

-การจัดงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Laas 
- หลักสูตรระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ 

3 นางสาวสุนันทา  ศรีวงศ ์ -หลักสูตร พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
-หลักสูตร LTAX3000/LTAX GIS 

-หลักสูตรจัดท าระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ในระบบ E- Laas 

-เทคนิคการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ 
-เทคนิคการจัดเก็บภาษีปูาย 

4 นางณัชชารินทร์  ปงก๋า -หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ กรม 
-มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 

-หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับงาน
พัสด ุ
-หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์ E- Laas 

หลักสตูรกระบวนการจดัซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ E-GP 
 

5 นางสาวประนอม  เจรใจ -หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์ E- Laas หลักสตูรความรู้ดา้นการเงินบญัชีในระบบ E-Laas หลักสตูรระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์Laas 
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กองช่าง 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 นายประเสริฐ  ตาสุยะ หลักสตูรนักบริหารงานช่าง หลักสตูรประมาณการราคากลาง หลักสตูรการเขียนแบบ 
2 นางสาวภานุมาศ  ธนะวงค์ หลักสตูรพนักงานธุรการยุคใหม่กบัการจัดการ

ระบบส านักงาน 
หลักสตูรทักษะการจัดการงานส านักงานและงาน
ธุรการ 

หลักสตูร การจัดการงานพนักงานธุรการอย่าง
มืออาชีพ 

3 นายธีรวัฒน์  ใจชุ่ม หลักสตูรช่างส ารวจ หลักสตูรช่างเขียนแบบ หลักสตูรประมาณการราคา 
4 นายวราพงษ์  ปงก๋าวงศ ์ หลักสตูรไฟฟูาเบื้องต้น หลักสตูรช่างไฟฟูาภายในอาคาร หลักสตูรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟูาประปา 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 นายประพันธ ์ หิรัณย์บรรณสาร หลักสตูรกฎหมายสาธารณสุข หลักสตูรการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม หลักสตูรกฎหมายสาธารณสุข 
2 นายบัญชา  บัวแดง หลักสตูรวิธีการจัดแยกขยะ หลักสตูรวิธีการจัดแยกขยะ หลักสตูรวิธีการจัดแยกขยะ 
3 นางสาวศศพักษณ์  ธนะวงค ์ หลักสตูรพนักงานธุรการยุคใหม่กบัการจัดการ

ระบบส านักงาน 
หลักสตูรทักษะการจัดการงานส านักงานและงาน
ธุรการ 

หลักสตูรกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 นายวินัย  ทิพย์รักษ์ หลักสตูรนักบริหารการศึกษา หลักสตูรการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา หลักสตูรวินัย 
2 นางศิวพร  จันทิมา -หลักสูตรนักวิชาการศึกษาฯ กรม 

-หลักสูตรการเบิกจ่ายรายได้ของสถานศึกษา 
หลักสตูรการจัดท าแผนการศึกษา หลักสตูรระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาท้องถิ่น 
3 
 

นางแสงเดือน  หล่ าศร ี หลักสตูรการพัฒนาสมรรถนะครูมอือาชีพ ด้าน
การจัดการเรยีนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนและเทคโนโลยเีป็นฐาน 

หลักสตูรการพัฒนาวิชาและการจดัการสอน
ออนไลน์ระบบ Open EDX 

หลักสตูรการวิจัยในช้ันเรียน 



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
4 
 

นางเกวลิน  ละอองอ่อน หลักสตูรวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร หลักสตูรการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสตูรการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 

5 นางนงลักษณ์  กัลยา หลักสตูรการจัดการเรยีนรู้ยุคใหม่ หลักสตูรการเรยีนการสอนออนไลน์ หลักสตูรการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กพิเศษ 

6 นางสาวศศิประภา  อวดครอง หลักสตูรการศึกษาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการจัดการ
เรียนรูยุ้คใหม่โดยใช้เทคโนโลยมีาช่วยสอน 

หลักสตูรการเรยีนการสอนออนไลน์ หลักสตูรวิจัยในช้ันเรียน 

7 
 

นายวิชัย  ไชยสาร หลักสตูรระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาท้องถิ่น 

หลักสตูรการจัดท าโครงการ หลักสตูรความรู้ความสามรถท่ัวไป 

8 
 

นางเรณู  ไชยสาร หลักสตูรสื่อและนวตักรรมส าหรับเด็กปฐมวัย หลักสตูรการเรยีนการสอนออนไลน์ หลักสตูรการพัฒนาเด็กยคุไทยแลนด์ 4.0 

9 
 

นางเกณิกา  ฝั้นค าสอน หลักสตูรผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ หลักสตูรการเฝาูระวังและส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก หลักสตูรการพัฒนาเด็กยคุไทยแลนด์ 4.0 

10 
 

นางสาวนิตยา  ศรีวงค ์ หลักสตูรสื่อและนวตักรรมส าหรับเด็กปฐมวัย หลักสตูรการเรยีนการสอนออนไลน์ หลักสตูรการพัฒนาเด็กยคุไทยแลนด์ 4.0 

11 นางสาวโฉมฉาย  อินทร์แปง หลักสตูรผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ หลักสตูรการเฝาูระวังและส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก หลักสตูรการพัฒนาเด็กยคุไทยแลนด์ 4.0 
12 นางสาวประภาวิณี  แซ่เฮง หลักสตูรสื่อและนวตักรรมส าหรับเด็ก หลักสตูรการเรยีนการสอนออนไลน์ หลักสตูรการพัฒนาเด็กยคุไทยแลนด์ 

 
กองสวัสดิการสังคม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 นายสมเกียรติ  เขื่อนแก้ว หลักสตูรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม หลักสตูรนักบริหารงานสังคมสงเคราะห ์ หลักสตูรวินัยท้องถิ่น 
2 นางภัทรภร  สักลอ หลักสตูรนักพัฒนาชุมชน หลักสตูรการจ่ายเบี้ยยังชีพ หลักสตูรวินัยท้องถิ่น 
3 นางชิตสุดาภร  ผาสิงห์ หลักสตูรคอมพิวเตอร์ในระบบผูส้งูอายุ หลักสตูรผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน หลักสตูรธุรการด้านงานพัฒนาชุมชน 
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การก าหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม
ได้พิจารณาและให้ความส าคัญบุคลากรในทุกระดับทั้งคณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้าน
การปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งการบริหารและคุณธรรม
และจริยธรรมและได้น าข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมจ าแนกออกเป็นดังนี้ 
        1 การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนาระยะเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่ด ารงอยู่ตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
        2  ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งดังนี้ 

1) หลักสูตรความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการได้แก่ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล โครงสร้าง ของงาน นโยบายต่าง ๆ   

2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การพัฒนางานที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีผลส าเร็จตรงตามเปูาหมาย ระยะเวลา ที่ก าหนดไว้ 

3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่นงานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

4) หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 

5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม จึงได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการ

แผ่นดิน 
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๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.2 พระราชบัญญัติภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
๒.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.4 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.5 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษยส์ัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

        ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
        ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๑๓. จัดท าแผนการพฒันาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเป็นการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยางขามในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งาน
การเงิน งานด้านช่างฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
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(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม ได้จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564-2566 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 

- กลยุทธ์ ที่ 1.1  ยกย่องข้าราชการ / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
- กลยุทธ์ ที่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
- กลยุทธ์ ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบต่าง ๆ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.1  ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระ
บรมราโชวาท 

- กลยุทธ์ ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่
ข้าราชการทุกระดับ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูล
ข่าวสารด้านธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้ม 
- กลยุทธ์ ที่ 2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน 

ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
- กลยุทธ์ ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
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- กลยุทธ์ ที่ 4.2 เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
สถานการณ์การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม จะด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยางขาม เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในท างานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน า ปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

(4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่การให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลดลงความซ้ าซ้อน
ของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด การติดตามผล แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

ปี 64 ปี 65  ปี 66 
กลยุทธ์ ที่ 1.1   
ยกย่องข้าราชการ / ผู้น ารุ่นใหม่ใน
การขับเคลื่อนคุณธรรม 
 

ร้อยละจ านวนข้าราชการที่ได้รับการ 
ยกย่องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 
 

ตรวจสอบการได้รับเกียรติบัตร 
หรือรางวัลผู้รับได้การยกย่อง 

จัดท าประมวลจริยธรรม 80% 85% 90% 

กลยุทธ์ ที่ 1.2  
สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี 
(Organization Integrity) 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
ความประพฤติของข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ไม่ใช่ข้อก าหนดทางวินัย 
 

ตรวจสอบการรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ 

ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวล
จริยธรรม 

0% 0% 0% 

กลยุทธ์ ที่ 1.3  
ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
ความประพฤติของนักการเมืองท้องถิ่น 
 

ตรวจสอบการรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ 

ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวล
จริยธรรม 

0% 0% 0% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด การติดตามผล แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

ปี 64 ปี 65  ปี 66 
กลยุทธ์ ที่ 2.1   
ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ 
พระราชจริยวัตร และพระบรม
ราโชวาท 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล มีวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตรวสอบวิธีชีวิตแบบเสณษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 70% 75% 80% 

กลยุทธ์ ที่ 2.2  
ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและ
โครงการพัฒนาภาคบังคับแก่
ข้าราชการทุกระดับ 
 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
การฝึกอบรมความรู้ในสายงานที่มีใน
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยางขาม 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งก่อนและเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
ตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังการฝึกอบรมแล้ว
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับต าแหน่งหรือ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

90% 95% 100% 

กลยุทธ์ ที่ 2.3  
สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้
ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลข่าวสาร
ด้านธรรมาภิบาล 

ร้อยละการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และสรุปข้อมูลข่าวสาร 

ตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ 
และบันทึกแจ้งเวียน 

มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงาน
ท้องถิ่นภายในองค์กร 

70% 75% 80% 

กลยุทธ์ ที่ 2.4 
พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
อย่างเข้ม 

ข้าราชการที่แต่งตั้งบรรจุใหม่ หรือรับ
โอน(ย้าย) มาจากหน่วยงานประเภทอ่ืน
ที่ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ได้รับการปฐมนิเทศอย่างเข้มทุกราย 

ตรวจสอบค าสั่งบรรจุแต่งตั้งหรือ
หนังสือรับโอนข้าราชการประเภท
อ่ืน 

ส่งเข้ารับการปฐมนิเทศที่จังหวัด 
หรือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่จัดโครงการปฐมเทศ
ข้าราชการ 

90% 92% 94% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ(ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด การติดตามผล แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

ปี 64 ปี 65  ปี 66 
กลยุทธ์ ที่ 2.5 
ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและ
โครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลมีความรู้
ด้านภาษา อย่างน้อย 2 ภาษาขึ้นไป 

ประเมินความรู้ด้านภาษา  
โดยวิทยากรจากต่างประเทศ 

โครงการฝึกอบรมด้านภาษาเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

70% 75% 80% 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด การติดตามผล แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

ปี 64 ปี 65 ปี 66 
กลยุทธ์ ที่ 3.1   
ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบใน
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล ที่บรรจุ 
แต่งตั้ง โอนย้าย ต้องไม่ใช่เครือญาติ 
หรือเด็กในสังกัด 

ตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง โอนย้าย 

ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

90% 95% 100% 

กลยุทธ์ ที่ 3.2  
ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการ
ไปสู่การปฏิบัติ 
 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องไม่
ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด 

ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและ
พนักงานส่วนต าบล 

ประกาศให้ข้าราชการและพนักงาน
จ้างได้รับทราบถึงการก าหนด
จ านวนการมาสายหรือการลา 

90% 95% 100% 

กลยุทธ์ ที่ 3.3  
ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 

ข้าราชการ/พนักงาน มีกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา                       
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
 

สมาชิกกองทุน มีหน้าที่ จ่ายเงิน
สมทบกองทุนเป็นรายเดือน  

โครงการกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา                       
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยยางขาม 

90% 95% 100% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด การติดตามผล แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

ปี 64 ปี 65  ปี 66 
กลยุทธ์ ที่ 4.1   
เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management :KM) 

ด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุงหรือ
พัฒนาแผนจัดการความรู้ 

จัดท าแผนจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเปูาหมาย ตัวชี้วัด เปูาหมาย
ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ 

80% 85% 90% 

กลยุทธ์ ที่ 4.2  
เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่น
เข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
สถานการณ์การท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยางขาม 

ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

โครงการ การมีส่วนร่วมแบบบูรณา
การ 

80% 85% 90% 
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เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการตาม

ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านบุคลากร 
 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมจะท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มที่ 
โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้
เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 
๓. สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิก 
อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และหลักสูตรตาม
สายงานปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ห้วยยางขาม 
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2. การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 

 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  มีคุณภาพ มี
ความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสม 
๒. การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่มาตรฐาน
จริยธรรม 
๔. มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  วางตัวเป็นการทาง
การเมือง 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา และ
อ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ห้วยยางขาม 
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3. การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  

 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการท างาน การ
ปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา และ
อ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน และ
สถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ห้วยยางขาม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผล
การปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนาดังนี้ 

1. ติดตามประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลเมื่อผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้วโดยด าเนินการประเมินผลด้าน          
ต่าง ๆ ดังนี้ 

   1.1 ด้านผลงาน 

- พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเปูาหมายข้อตกลง หรือมาตรฐาน
ของงาน  

-  พิจารณาจากคุณภาพของผลงาน ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ 
และความ ประณีตหรือคุณภาพอ่ืน ๆ 

- พิจารณาจากความทันเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น 

- พิจารณาจากการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ความ
ฟุุมเฟือยในการใช้ทรัพยากร หรือความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงานหรือโครงการ 

- พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของผลงาน
เปรียบเทียบกับเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน 

  1.2 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

- พิจารณาจากการวางแผนและการจัดระบบงาน ความมีวิสัยทัศน์ 
ความสามารถในการคาดการณ์ 

- พิจารณาจากความเป็นผู้น า การเป็นตัวอย่างที่ดี มีศิลปะในการจูงใจ และ
กระตุ้นให้ก าลังใจแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานให้ตั้งใจและเต็มใจร่วมกันท างานให้ส าเร็จ 

- พิจารณาจากการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการแนะน า 
สอนงาน กระตุ้นและด าเนินการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน
มากขึ้น 

- พิจารณาจากความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดย
เต็มใจมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วงและยอมรับผลที่เกิดจากการท างาน 

- พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรอบรู้ในงาน เข้าใจ
เกี่ยวกับงานใน หน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง สามารถคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบังาน 

 

 

8.  การติดตามและประเมินผล 
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- พิจารณาจากความอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จ 
โดยไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรคและปัญหา 

- พิจารณาจากการรักษาวินัย การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ  

- พิจารณาจากการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ การปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของข้าราชการหรือหน่วยงาน 

2. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


