
คํานํา 
 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 3 ป (ประจําปงบประมาณ 2555-2557)              
ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไวน้ัน องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวไดคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หนาที่
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาใหพนักงานสวนตําบลรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานสวนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับ
พนักงานแตละตําแหนง  ใหไดรับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดาน
การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนงดานการ
บริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานสวนตําบลปางตาไว ใหสอดคลองกับ
บทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  ตอไป 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 

 1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร  เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน  2545  สวนที่ 
3  เรื่องการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 258 - 261 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนา      
ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานสวนตําบลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี   
โดยองคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรม
ในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได  หากองคการบริหารสวนตําบลมีความ
ประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ให
กระทําได ทั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
กําหนดเปนหลักสูตรหลัก  และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามี
ความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหองคการบริหารสวนตําบล
สามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่นๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด 
หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  
หรือองคการบริหาร สวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได 
 1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  19  พฤศจิกายน  2545   สวนท่ี 
3  เรื่องการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 269  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบล   เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการในตําแหนงน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตอง
กําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล              
(ก.อบต.)  กําหนด  โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีระยะเวลา 3 ป  ตามกรอบของ
แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล น้ัน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวจึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล 3  ป ( ประจําปงบประมาณ 2555 – 2557 ) ข้ึน 
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2.  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
 2.1   เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุกคนและทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลปางตาไวมีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 2.2   เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุกคนและทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลงัขององคการบริหารสวน
ตําบลปางตาไวไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 2.3   เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุกคนทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
ปางตาไวมีความรูและเกิดทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
 2.4   เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุกคนและทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลปางตาไวมีความรูและเกิดทักษะในดานการบริหาร 
 2.5  เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุกคนและทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลปางตาไวมีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

3. เปาหมายการพัฒนา 
 3.1 พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงสายงานบริหารทุกคน  จะตองไดรับการพัฒนาในแตละป                
อยางนอย  1  หลักสูตร 
 3.2 พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติทุกคน  จะตองไดรับการพัฒนาในแตละป                         
อยางนอย  1  หลักสูตร 

3.3 พนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางทั่วไป  จะตองไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย                                    
1  หลักสูตร 
 

4. หลักสูตรการพัฒนา 
 4.1 สายงานผูบริหาร  ประกอบดวยหลักสูตร 
  - หลักสูตรดานการบริหาร 
  - หลักสูตรดานคุณธรรม  และจริยธรรม 
 4.2 สายงานผูปฏิบติั 
  - หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  - หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 สายงานพนักงานจาง 
  - หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  - หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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5. วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวเปนหนวยดําเนินการเอง หรือดําเนินการรวมกับคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได  ตามความจําเปนและความเหมาะสม 
ดังน้ี 

1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ กอนการบรรจุเขารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจางที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหม 

2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หรือโดยคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือ
สวนราชการอื่นตามความเหมาะสม 

3. การใหทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑวาดวยต้ังงบประมาณเพื่อให
ทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับที่ 5 ขอ 2 วรรคที่สี่ “ทุน หมายความวา ทุนการศึกษาที่
ไดมาจากงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองคความรูของผูรับทุนในระดับ
ปริญญาตรีในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสตร สาขาการปกครองทองถ่ิน หรือหลักสูตรอื่นกับ
สถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับปริญญา
โทองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหทุนการศึกษาแกผูรับทุนเพื่อศึกษากับสถาบันการศึกษาใดของรัฐใน
หลักสูตรตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท0808.2/ว1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ซักซอมวิธีการ
ต้ังงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน “องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถต้ังงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหทุนการศึกษาจากฐานรายไดทุกประเภท
และรวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณตามระเบียบวาดวยวิธีงบประมาณๆ ของปงบประมาณ
ที่ผานมา  ขอ 1..3 รายไดเกิน 20 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท ใหต้ังงบประมาณสําหรับเปน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไมเกิน 20 คน และปริญญาโทไมเกิน 4 คน”   

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล ก.อบต.
กําแพงเพชร สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

5. การสอนงานการใหคําปรึกษา หรือวิธีการอื่นดวยวิธีที่เหมาะสม ทําโดยหัวหนางานหรือหัวหนาสวน
ราชการที่ไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา 
(รายละเอียดวิธีการพัฒนาปรากฏตาม ผนวก ก) 
 

6. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 
ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ดังน้ี 

ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร       
ซึ่งปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 ดังน้ี 
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 1.แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ              

แยกเปน 
 1.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินกิจการหรืองานตาง ๆ เชน คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือหรือขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล,
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัย,คาซักฟอก และคาระวางรถบรรทุก ฯลฯ  

 1.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (1) ต้ังไว 200,000 บาท เพื่อจายเปน
คา เดินทางไปราราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล,พนักงานจาง,นายก
องคการบริหารสวนตําบล,รองนายกองคการบริหารสวนตําบล,เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล,
ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล,เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
,อปพร.,มิสเตอรเตือนภัย,ชุดปฏิบัติฉุกเฉินประจําตําบล และบุคคลอื่นที่ อบต.มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน 
เปนคาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม         
ในการใชสนามบินฯลฯ 

 2.แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ         
แยกเปน 

 2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินกิจการหรืองานตาง ๆ เชน คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือหรือขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล,
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัย,คาซักฟอก และคาระวางรถบรรทุก ฯลฯ  

 2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  ต้ังๆไว 
80,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบินฯลฯ 

 3.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  แยกเปน 
 3.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (1) ต้ังไว  150,000 บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายในการดําเนินกิจการหรืองานตาง ๆ เชน คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือหรือขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล,คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัย,คาซักฟอก และคาระวางรถบรรทุก ฯลฯ  

 3.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  ต้ังๆไว 
30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  และคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
ที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ  เชน  เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินฯลฯ 

 4.แผนงานการศึกษา  วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทน          
ใชสอย และวัสดุ  แยกเปน 

 3.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (1) ต้ังไว  110,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินกิจการหรืองานตาง ๆ เชน คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือหรือขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล,คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัย,คาซักฟอก และคาระวางรถบรรทุก ฯลฯ  

 3.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  ต้ังๆไว 
60,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  เชน  เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินฯลฯ 
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 4. รายจายงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน 
    4.1 ทุนสําหรับบุคลากรของ อบต. ต้ังไว  279,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท สําหรับผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิสภาทองถ่ิน  และเจาหนาที่ทองถ่ิน  ที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูไดรับทุนการศึกษา 

    4.2 ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน  นักศึกษา  และผูดอยโอกาส  ต้ังไว  33,000.-บาท  
เพื่อจายเปนคาเลาเรียน  หรือคาธรรมเนียมการศึกษา  หรือคาบํารุงการศึกษา  หรือคาหนวยกิต  ตามอัตราที่
สถาบันการศึกษากําหนด  แกไมเกินปละ  33,000.-บาท  สําหรับใหความชวยเหลือนักเรียน  นักศึกษา  และ
ผูดอยโอกาส  โดยผานความเห็นชอบของประชาคมทองถ่ิน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท  0808.2/
ว 1365  ลงวันที่  30  เมษายน  2550  เรื่อง  หลักเกณฑการต้ังงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  
 

7. การติดตามและประเมินผล  กระทําดังน้ี 
 1. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนาตองรายงานผลการเขารับการพัฒนาตามแบบที่กําหนด ภายใน 7 วัน 
นับแตวันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงนายก
องคการบริหารสวนตําบลทราบ 
 2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 3 เดือน 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1 
 3. นําผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดหลักสูตรวิธีการ
พัฒนาตามความเหมาะสมและความตองการของบุคลากรในหนวยงานตอไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


