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บทน า 
 

   การพัฒนาบุคลากร  คือส่วนส าคัญของระบบการบริหารงานบุคคล  ถือเป็นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลให้สอดคล้อง และมีทิศทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กร  รวมถึงช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากร  จะส่งผลหรือเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าใน
การท างาน รวมถึงมีศักยภาพสูงขึ้น  ซึ่งต้องหาวิธีการท่ีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด และการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการฝึกอบรมเท่านั้น  
ประกอบด้วยวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การให้ค าปรึกษา การมอบหมายงาน          
การสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม     
การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา  และในอนาคตทิศทางการพัฒนาจะ      
มุ่งไปสู่แนวคิดการพัฒนาองค์กรรูปแบบใหม่  มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร เช่น การก าหนด
สมรรถนะ (Competency) การบริหารผลงาน (Performance Management) การบริหารและพัฒนาคนเก่ง 
(Talent Management) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ – ๒๕6๖) ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มี
ทักษะและความช านาญในหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔ – ๒๕6๖ และแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ในด้านภารกิจหลัก ภารกิจรอง รวมท้ังเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 
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บทที่ ๑  
วิวัฒนาการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
         รูปแบบท่ีหนึ่ง คณะกรรมการต าบลและสภาต าบลตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๒๒๒/๒๔๙๙ โดย
คณะกรรมการต าบลประกอบด้วย ก านันท้องท่ี ผู้ใหญ่บ้านทุกคนในต าบล แพทย์ประจ าต าบล ครูประชาบาลใน
ต าบลนั้นคนหนึ่ง ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิในต าบลนั้น ไม่น้อยกว่า ๒ คน และให้มีข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในต าบลนั้น
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต าบลด้วย ส่วนสภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาต าบลซึ่งมาจากราษฎรผู้มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน 

รูปแบบท่ีสอง องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๔๙๙ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาต าบลและคณะกรรมการต าบล ซึ่งสภาต าบล ประกอบด้วย 
สมาชิกซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกต้ังหมู่บ้านละ ๑ คน และก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกคนในต าบลเป็นสมาชิกสภา
ต าบลโดยต าแหน่ง ส่วนคณะกรรมการต าบล ประกอบด้วย ก านันต าบลท้องท่ีเป็นประธาน ผู้ใหญ่บ้านทุกคนใน
ต าบล แพทย์ประจ าต าบล และกรรมการอื่นซึ่งนายอ าเภอแต่งต้ังจากครูใหญ่โรงเรียนในต าบลหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
จ านวนไม่เกิน ๕ คน 

รูปแบบท่ีสาม สภาต าบลตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๒๗๕/๒๕๐๙ เป็นการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการสภาต าบล” ซึ่งประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลและ
แพทย์ประจ าต าบลเป็นกรรมการสภาต าบลโดยต าแหน่ง นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยครูประชาบาลในต าบลนั้น ๑ 
คน ซึ่งนายอ าเภอคัดเลือกจากครูประชาบาลในต าบลเป็นกรรมการสภาต าบล และราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้านละ 
๑ คน ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกต้ังขึ้นเป็นกรรมการสภาต าบล โดยก านันเป็นประธานกรรมการสภาต าบลโดย
ต าแหน่ง และมีรองประธานกรรมการสภาต าบลคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการสภาต าบลเลือกต้ังจากกรรมการด้วยกัน 
การบริหารงานของสภาต าบลนอกจากจะมีคณะกรรมการสภาต าบลดังกล่าว สภาต าบลยังมีเลขานุการสภาต าบล
คนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการสภาต าบลเลือกตั้งกันขึ้นมาหรือต้ังจากบุคคลภายนอก และมีท่ีปรึกษาสภาต าบล ซึ่งเป็น
พัฒนากรต าบลนั้นอีกด้วย 

การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นในสมัยนั้น ก็เพื่อให้การปกครองในระดับต าบลท่ีมีความเจริญและมี
รายได้ระดับหนึ่งได้มีการปกครองตนเองตามหลักการปกครองท้องถิ่น ต่อมาในปี ๒๕๑๕ องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ถูกยุบเลิกไป โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ซึ่งประกาศคณะปฏิวัติ
ดังกล่าวยังคงให้สภาต าบลมีอยู่ต่อไป 

หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กระแสการปฏิรูปการเมืองได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมี
การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองในหลาย ๆ ด้าน และด้านหนึ่งคือการเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจ ดังนั้น 
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่ง
ประกาศใช้ในวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยสาระส าคัญ
ของกฎหมายฉบับดังกล่าวคือการยกฐานะสภาต าบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมา
ติดต่อกันสามปีเฉล่ียไม่ต ากว่าปีละ ๑๕๐, ๐๐๐ บาท สามารถจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงกลับมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต าบลอีกครั้งหนึ่ง 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและอง ค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหาร สภาองค์การ
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บริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรก เป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล ประเภทท่ีสองเป็นสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังโดย
ประชาชนหมู่บ้านละ ๒ คน ส่วนคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ก านันเป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
อีกไม่เกิน ๒ คน และสมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งอีกไม่เกิน ๔ คน รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน ๗ 
คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ในหมวด ๙ ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 
๒๘๕ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

ในกลางปี พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐสภาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยได้มีการยกเลิกช่ือเรียก คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหารให้ใช้ช่ือคณะผู้บริหารและช่ือเรียก ประธาน
กรรมการบริหาร เปล่ียนเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานกรรมการบริหารเปล่ียนเป็น รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เปล่ียนช่ือเรียกข้อบังคับต าบลเป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และยกเลิก
ไม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร 

การปรับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลครั้งส าคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๖ 
หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลไปเมื่อกลางปี 
พ.ศ.๒๕๔๖แต่เป็นการแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น ความจริงได้มีความพยายามในการเสนอให้มีการแก้ไข
ท่ีมาของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมาแล้วครั้งหนึ่ง โดย
วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมสาระส าคัญในกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมา ได้แก้ไขให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่เมื่อร่างกฎหมายกลับมาสภาผู้แทนราษฎร 
ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยและได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าว แต่
เมื่อเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ 

แต่ความเคล่ือนไหวจากหลายฝ่ายท่ีต้องการให้มีการแก้ไขท่ีมาให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นยังไม่หยุดนิ่ง สาเหตุท่ีส าคัญของการเคล่ือนไหวนี้เกิดจากการ
เปิดช่องไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา ๒๘๕ ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบ ท่ีมาของสภาท้องถิ่นและฝ่าย
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีท่ีมาได้ ๒ ทาง 
ทางแรก มาจากมติของสภาท้องถิ่น ทางท่ีสองมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น เมื่อกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเปิดช่องก็ได้มีความเคล่ือนไหวให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังโดยตรงครั้งแรกเมื่อช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๒-๒๕๔๓ โดยองค์กรท่ีออกมาเคล่ือนไหวในช่วงดังกล่าวคือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้อ้าง
ถึงปัญหาของโครงสร้างเดิมท่ีเป็นอยู่ท่ีฝ่ายบริหารมาจากมติของสภาท้องถิ่นนั้นเป็นโครงสร้างท่ีมีปัญหา เพราะ 

๑. โครงสร้างท่ีนายกเทศมนตรีมาจากมติของสภาเทศบาล ท าให้นายกเทศมนตรีต้องพึ่งพาหรือต้องการ
เสียงสนับสนุนข้างมากจากสภาเทศบาล ฉะนั้นหากนายกเทศมนตรีไม่สามารถควบคุมเสียงข้างมากในสภาเทศบาล
ได้เป็นการเปิดช่องฝ่ายสภาเทศบาลโค่นนายกเทศมนตรีออกจากต าแหน่งได้ส่งผลให้ในสมัยหนึ่ง ๆมีการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหารท้องถิ่นบ่อยครั้ง 
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๒. การเปล่ียนแปลงนายกเทศมนตรีบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารงานในเทศบาล เพราะจะท า
ให้นโยบายขาดความต่อเนื่องยากท่ีจะผลักดันนโยบายต่างๆเป็นรูปธรรมได้ และท้ายท่ีสุดผลเสียหรือความเสียหาย
ตกแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๓. โครงสร้างท่ีนายกเทศมนตรีมาจากมติของสภาเทศบาล เป็นโครงสร้างท่ีนายกเทศมนตรีต้องเอาใจ
สมาชิกสภาโดยให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างกันในรูปแบบต่างๆเพื่อรักษาเสียงข้างมากเอาไว้ท าให้
นายกเทศมนตรีต้องคอยเอาใจสมาชิกสภาเทศบาลมากกว่าเอาใจประชาชน 

ปัญหาโครงสร้างของเทศบาลท่ีฝ่ายบริหารมาจากมติของสภานั้น เป็นโครงสร้างท่ีฝ่ายบริหารไม่เข้มแข็ง 
ปัญหาเหล่านี้เป็นท่ีมาของการเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายเพื่อให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมาของฝ่ายบริหารใน
เทศบาล และการเรียกร้องดังกล่าวมาประสบความส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายท่ี
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้ทุก
เทศบาลมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีเพียงเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเท่านั้น
สามารถเลือกต้ังนายกเทศมนตรีทางตรง ส่วนเทศบาลต าบลต้องรอไปในปี พ.ศ . ๒๕๕๐ จึงจะสามารถท า
ประชามติสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลได้ว่าต้องการใช้ท่ีมาของนายกเทศมนตรีรูปแบบใด 

ความส าเร็จของฝ่ายเทศบาลเป็นการท าให้เกิดการเคล่ือนไหวในฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเปล่ียนแปลงท่ีมาของฝ่ายบริหารให้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และในท่ีสุดปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็มีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การ
ปกครองท้องถิ่นของไทย เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเนื้อหาสาระส าคัญของ
กฎหมายท้ัง ๓ ฉบับ คือ การก าหนดให้ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

๒. ระดับชั้นและเกณฑ์การแบ่งระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ราชการส่วนท้องถิ่น จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลใช้
บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และมีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ส่งผลให้
มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรประชาชนในระดับต าบลอย่างมาก โดยได้ยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์
คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกัน ๓ ปี เฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐, ๐๐๐ บาท ขึ้น
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวได้ว่าการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เป็นผลผลิตหนึ่งของกระแสของ
สังคมท่ีต้องการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูป
การเมืองโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีขนาดเล็กท่ีสุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีชนบท องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับต าบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

ก่อนท่ีจะมีการยุบรวม อบต. เข้ากับราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น และต้ังสภาต าบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพิ่มมากขึ้นนั้น มีองค์การบริหารส่วนต าบลประมาณ ๖, ๕๐๐ แห่ง (ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๐) โดยมีการแบ่งระดับออกเป็น ๕ ช้ัน ตามระดับของรายได้ ดังนี้ 
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(๑) อบต. ช้ัน ๑ รายได้ต้ังแต่ ๒๐ ล้านบาทขึ้นไป (๒) อบต. ช้ัน ๒ รายได้ระหว่าง ๑๒ - ๒๐ ล้านบาท 
(๓) อบต. ช้ัน ๓ รายได้ระหว่าง ๖ - ๑๒ ล้านบาท (๔) อบต. ช้ัน ๔ รายได้ไม่เกิน ๖ ล้านบาท (๕) อบต. ช้ัน ๕ 
รายได้ไม่เกิน ๓ ล้านบาท 

ต่อมาเมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการยุบรวม อบต. เข้ากับราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น 
และต้ังสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มข้ึน ปัจจุบันจึงมีจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนท้ังส้ิน 
๖,๗๒๕ แห่งและมีการเปล่ียนแปลงการแบ่งกลุ่ม อบต. เป็น ๓ ขนาด คือ 

๑) อบต.ขนาดใหญ่ (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ช้ัน ๑ เดิม) ๒) อบต.ขนาดกลาง (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ช้ัน 
๒ และ อบต. ช้ัน ๓ เดิม) ๓) อบต.ขนาดเล็ก (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ช้ัน ๔ และ อบต. ช้ัน ๕ เดิม) 

โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญท่ีใช้แบ่งขนาด อบต. มี ๕ เกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑) เกณฑ์ระดับรายได้ (๑) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า ๒๐ ล้านบาท เป็น อบต.ขนาดใหญ่ (๒) 
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ๖-๒๐ ล้านบาท เป็น อบต.ขนาดกลาง (๓) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๖ ล้านบาท 
เป็น อบต.ขนาดเล็ก ๒) เกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓) เกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจและสังคม (๑) จ านวน
พื้นท่ี (๒) จ านวนประชากร (๓) จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน (๔) จ านวนโรงฆ่าสัตว์ (๕) จ านวนตลาดสด (๖) จ านวน
โรงงานนิคมอุตสาหกรรม (๗) จ านวนโรงเรียน (๘) จ านวนศูนย์พัฒนาเด็ก (๙) จ านวนโรงแรม (๑๐) จ านวนศาสน
สถาน (๑๑) จ านวนสถานพยาบาล (๑๒) จ านวนศูนย์การค้า (๑๓) การประกาศให้ อบต. เป็นเขตควบคุมอาคาร 
(๑๔) การประกาศให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (๑๕) จ านวน
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑๖) จ านวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน
การก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล (๑๗) จ านวนโครงสร้างส่วนราชการ (๑๘) จ านวนหน่วยกิจการพาณิชย์ ๔) เกณฑ์
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติ (๑) ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ (๒) ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
แผนงานและงบประมาณ (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงานบุคคล (๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้าน
การบริการ ๕) เกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านธรรมาภิบาล (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) ความคุ้มค่า 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีโครงสร้างเป็นไปตาม

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจากการเลือกต้ัง 
หมู่บ้านละ ๒ คน ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี ๑ หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านนั้นเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน ๖ คน และในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี ๒ หมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ ๓ คน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีวาระ ๔ ปี นับแต่วันเลือกต้ัง และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (๒) ตาย (๓) ลาออก (๔) เป็นผู้ได้เสียในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีตน
ด ารงต าแหน่ง หรือในกิจการท่ีกระท าให้ อบต. (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ



 -๘- 

สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (๖) ไม่ได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านท่ีตนได้รับเลือกต้ังเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๖ เดือน (๗) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลท่ี
สมควร (๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียหรือก่อความ
ไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเส่ือมเสีย (๙) ราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประธานสภาและรองประธานสภา ๑ คน ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล แล้วให้นายอ าเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยท่ีประธานและรองประธานสภาด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาหรือมี
การยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา ๔๙) 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี (มาตรา ๔๖) ดังต่อไปนี ้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนพัฒนาต าบลตาม (๑) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (๔) เลือก
ประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต. (๕) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี (๖) ในท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิต้ังกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีได้ (๗) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติได้ (๘) สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีด าเนินการประชุม และด าเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ขณะท่ีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีช่วย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน ตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ท า 
ในกรณีท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติงานแทน ในการด าเนินการประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม หากว่าไม่มีประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เรียกประชุม ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุม
พร้อมท้ังเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม 

เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบ
วาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งท่ีว่างภายใน ๑๕ วันนับ
แต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
(มาตรา ๕๑) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับเลือกต้ัง
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ โดยท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการ การจัดการประชุม และงานท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 



 -๙- 

สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภา อบต. ด าเนินการประชุม
สภา อบต. ครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภา ๑ คน 
และรองประธานสภา ๑ คน ซึ่งประธานสภาและรองประธานสภานี้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 

ในกรณีท่ีสภา อบต. ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน ๑๕ วันดังกล่าว หรือมีการประชุมแต่
ไม่อาจเลือกประธานสภาได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าส่ังยุบสภา อบต. 

ในปีหนึ่งให้สภา อบต. มีสมัยประชุมสามัญ ๒ สมัย หรือมากกว่า ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย สมัยหนึ่ง ๆ 
ไม่เกนิ ๑๕ วัน แต่อาจขยายได้อีกโดยขออนุญาตนายอ าเภอ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา อบต. เป็นผู้
ก าหนด 

นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็น ประธานสภา นายก อบต. หรือสมาชิกสภา 
อบต. จ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาท่ีมีอยู่ อาจน าค าร้องยื่ นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุม
วิสามัญได้ 

๒. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแต่งต้ัง
ผู้ช่วยด าเนินการได้ โดยสามารถแต่งต้ังบุคคลท่ีไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ ๒ คน และเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ๑ คน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี และสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ 
วาระไม่ได้ จะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง แม้ด ารงต าแหน่งไม่ครบ
ระยะเวลา ๔ ปีก็ให้นับเป็น ๑ วาระ 

ผู้ท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง ๒) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา ๓) ไม่เป็นผู้มี
พฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ห รือ
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือท่ีปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุท่ีไม่มีส่วนได้
เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการท่ีกระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง ๕ ปี 
นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ี (มาตรา ๕๙) ดังต่อไปนี้ 

๑) ก่อนเข้ารับหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุก
คน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
(มาตรา ๕๘/๕) ๒) อ านาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ (มาตรา ๕๙) ก าหนดไว้ดังนี้ (๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (๓) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (๕) รักษาการให้เป็นไป



 -๑๐- 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล (๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
๓) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ๔) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือผู้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ๕) กรณีท่ีไม่
มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบ 
หากมีกรณีท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 

ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แทนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน นอกจากนั้น นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถมอบอ านาจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทนได้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

๑) ถึงคราวออกตามวาระ ๒) ตาย ๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ๔) ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด ๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ คือ 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ (๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะ
กระท า 

บทบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่น
ใด เนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริการส่วนต าบล 
หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒ 

(๑) การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า คือ การท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่
ยอมน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่ง ปรับปรุง
แก้ไขโดยคณะกรรมการซึ่งต้ังโดยนายอ าเภอเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งจากกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่รับหลักการหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
ครั้งแรก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาใหม่ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัติจาก
นายอ าเภอ กรณีนี้ให้นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่ังให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่ง 



 -๑๑- 

(๒) การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ คือ นายอ าเภอสอบสวนแล้วปรากฏว่ากระท าการฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจ
หน้าท่ีจริง กรณีนี้นายอ าเภอสามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่งได้ 

๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๑. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) ภารกิจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีขอบข่ายงานท่ีกว้างขวางอีกท้ัง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขต อบต. (มาตรา ๖๗) ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต อบต. (มาตรา ๖๘) 
ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ 
และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเท่ียว (๑๓) การผังเมือง 

อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าท่ีของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันท่ีจะด า เนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 
(มาตรา ๖๙) 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือ
ข่าวสารทีท่างราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา ๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน



 -๑๒- 

ต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการ
นี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่ไม่ให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน
บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา ๗๑) 

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ต้ังขึ้น โดยมีพนักงานส่วนต าบลเป็น
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เปล่ียนพนักงานส่วนต าบลเป็นข้าราชการส่วนต าบล
ท้ังหมด 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาต
ได้ตามความจ าเป็น และในกรณีท่ีเป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทย
ท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งต้ัง 

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภา
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ
กระท ากิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องท าและ
เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตน (มาตรา ๗๓) 

๒.อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จากผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐ
ต้องกระจายอ านาจให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖) ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทาง
ระบายน้ า (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (๔) การสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้างอื่น ๆ (๕) การสาธารณูปการ (๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (๗) การพาณิชย์ และการ
ส่งเสริมการลงทุน (๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (๑๓) การ
จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ (๑๔) การส่งเสริมกีฬา (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๑๗) การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย (๑๙) 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปน
สถาน (๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว์ (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (๒๓) การรักษาความปลอดภัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (๒๔) การจัดการ การ



 -๑๓- 

บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง (๒๖) การ
ขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (๒๘) การควบคุมอาคาร (๒๙) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อบต. มีสภาต าบลอยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกรรมการบริหาร ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ มีพนักงานประจ าท่ีเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต. เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กร
มีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามภาระหน้าท่ีของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ เช่น 

๑) ส านักงานปลัด    
๒)  กองคลัง    
๓)  กองช่าง   
๔)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
๕)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๖)  กองสวัสดิการสังคม 
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บทที่ ๒ 
หลักการและเหตุผล 

  โดยท่ีเป็นการสมควรให้พนักงานส่วนต าบลเข้าใจบทบาทภาระหน้าท่ีต่อกิจกรรมและการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบูรณาการ (Integrate) ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับรัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ การปรับปรุงโครงสร้างให้หน่วยงานมีความฉับ
ไวในการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕6๓  

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
“ตากตกน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพยีง ใสใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยวยั่งยืน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕6๔-   
๒๕6๖) ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ีระดับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บริหาร ให้มี
ทักษะและความช านาญในหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 
  ท้ังนี้ การพัฒนาบุคลากรจะมุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การพัฒนาเสริมความรู้
ความสามารถและความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการ การวางแผนการในอนาคต การเตรียมคนให้พร้อม 
การศึกษาดูงาน รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อจะได้รับประสบการณ์และมุมมองท่ีหลากหลาย 
  นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อีกท้ังเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับภารกิจรัฐบาลท่ีจะถ่ายโอนให้ท้องถิ่นด าเนินการในอนาคต 
และประโยชน์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาต้ังงบประมาณในการจัดการภาคบุคลากร
ให้เหมาะสมกับสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

พันธกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกจะต้องท า 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
กรอบอ านาจ  หน้าท่ี  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนต าบลตากตก  ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก จึงถูกก าหนดให้มีเนื้อหาและทิศทางท่ี
สอดคล้องกันกับความต้องการ  และแนวทางการแก้ไขปัญหา ของประชาชนในจังหวัด  โดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  ท่ีประกอบด้วย  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า  โดยมีพันธกิจ  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. ด้านคุณภาพชีวิต 
  ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว 
  ๕. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



 -๑๕- 

  ๖. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง ๗ ด้านองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก   
(๒) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง   
        ส่วนท้องถิ่นอื่น 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น   
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  
(๖) การสาธารณูปการ  
(๗) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๘) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

(๑)   การจัดการศึกษา  
(๒)   การจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ 
(๓)   การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดต้ังและบ ารุงสถานพยาบาล  
(๔)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และด้อย   
       โอกาส  
(๕)  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๖)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเท้า และท่ีสาธารณะ   
(๗)  การจัดให้มีการบ ารุงสถานท่ีส าหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ  
      สวนสัตว์ ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมราษฎร 
(๘)  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

(๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓)  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง        
(๔)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตต าบล  

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประสานแผนการจัดท า  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีระเบียบก าหนด 

(๒)    การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง  



 -๑๖- 

        หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
     (๓)    การจัดต้ังและดูแลตลาด   

๕. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

(๑) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๒) การจัดต้ังและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๓) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
(๔) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๕) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง  ๆ 

๖. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
(๒) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   
(๓) การจัดการศึกษา   
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๕) การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

๗. ด้านการบรหิารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

(๑)   สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น        
       สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ  
      พัฒนาท้องถิน่ 
(๒)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      อื่น 
(๓)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(๔)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

        ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   
   ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ท่ี  ก.อบต.ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  มีระยะเวลา ๓ ปี 
ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  ข้อ ๒๗๑ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
             (๑) หลักการและเหตุผล 
             (๒) เป้าหมายการพัฒนา 
             (๓) หลักสูตรการพัฒนา 



 -๑๗- 

              (๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
             (๕) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
             (๖) การติดตามและประเมินผล 

  ข้อ ๒๗๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ ๒๗๑ 
แล้วเสนอให้ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.อบต. ให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณ ท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา  เมื่อ ก.อบต. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 

  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ๓ ปี 
แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ ๒๗๑ เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี ในรอบถัดไป ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๑๘- 

บทที่ ๓ 
เป้าหมายของการพัฒนา 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตกนั้น นอกจากหลักการและเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ส่ิงส าคัญท่ีขาดไม่ได้ของการจัดท าแผนพัฒนา ก็คือ
“เป้าหมายการพัฒนา” ซึ่งจะเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะบ่งบอกถึงเป้าหมายหลักว่าการพัฒนาจะเน้นหนักในกลุ่มงานด้าน
ใดเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาฯ มีดังนี้ 

๑. เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารทุกระดับให้เป็นนักบริหารมืออาชีพท่ี
ได้มาตรฐานทัดเทียมกับข้าราชการประเภทอื่น ภายในปี ๒๕6๔ 

๒. เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆ ท้ังกลุ่มงานหลักงาน
รองของแต่ละส่วนราชการให้เป็นผู้เช่ียวชาญและช านาญการในสายวิชาชีพ สายวิชาการ สายธุรการและสายอื่นๆ 
รวมท้ังเพื่อให้มีความรู้ในด้านอื่นท่ีจ าเป็นและเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในปี ๒๕6๔ 
  ภารกิจหลัก 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
(๒) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
(๓) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัด  

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) การปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
(๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๘) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
(๙) การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ  
        ผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬา และศูนย์เยาวชน 
(๑๒) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
(๑๓) การพัฒนารายได้ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
(๑๔) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

            ภารกิจรอง 
(๑) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ 
        เรียบร้อย และการอนามัย และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๓) การวางแผน และการส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
(๔) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(๕) การบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 



 -๑๙- 

(๖) การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๗) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๘) การผังเมือง 
(๙) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น 
(๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๑๑) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน  
        ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๑๒) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๑๓) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.  การเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างทุกคนไปเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา และ 
     พัฒนาศักยภาพโดยวิธีการต่างๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๔. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ให้สะดวก รวดเร็ว 
๕. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลในสังกัด

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๖. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละสองของพนักงานและ

ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๗. จ้างเหมาเอกชนหรือผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บริหารจัดการพัฒนา

บุคลากรอย่างน้อย ๑ ครั้งในรอบ ๓ ปี 
๘. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนาทุกโครงการ 
๙. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
๑๐. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ด้านความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
๑๑. พัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกต าแหน่ง ทุกระดับก่อนการเล่ือน

ระดับหรือแต่งต้ังด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้น 
๑๒. จัดท าเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาบุคลากร เฉล่ียปีละ ๑ ครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 



 -๒๐- 

บทที่ ๔ 
หลักสตูรการพัฒนา 

  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ข้อ ๒๗๔ ได้ก าหนดให้หลักสูตรในการพัฒนา
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาท้ัง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 
  (๑)  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น 
สถานท่ี โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  
  (๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง   
  (๓)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
  (๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การส่ือความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
  (๕)  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏบิัติราชการ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้านั้น มีปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยให้การพัฒนาประเทศบรรลุ
จุดหมาย ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้นๆ ในระบบย่อยขององค์การก็เช่นเดียวกัน คนหรือมนุษย์นับเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะน าผลส าเร็จมาสู่องค์การ การท่ีจะได้ คนดีมีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรม ค่า นิยม และ
ทัศนคติท่ีดีมีแรงจูงใจในการท างานมาสู่องค์การนั้น จะต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักในการบริหารงาน คือ การให้ได้คนดีเข้ามาสู่องค์กร การพัฒนาคนดีให้ดียิ่งขึ้น และการ
รักษาคนดีไว้ในองค์กรให้นานท่ีสุด ปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันอย่างกว้างขวางโลกมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวด้วย
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็วท าให้คนมีโอกาสท่ีจะเลือกท างานท่ีตนคิดว่าดีท่ีสุด ได้ผลตอบแทน
มากท่ีสุด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสมองไหลท้ังจากภาครัฐไปภาคเอกชนหรือภาคเอกชนด้วยกัน ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผล
กระทบต่อภาครัฐโดยรวม ท าให้ได้คนท่ีไม่ต้ังใจ หรือมีความรู้ความสามารถในระดับรองๆ เข้ามาในระบบราชการ 
ท าให้พัฒนาประเทศเกิดจุดอ่อน เพราะความไม่เข้มแข็งของภาครัฐ ฉะนั้น แนวทางท่ีองค์การของรัฐแต่ละแห่ง
จะต้องช่วยตนเองคือการสร้างแรงจูงใจในการท างานภายในองค์กรได้แก่ การสร้างทัศนคติให้คนเกิดความรักและ
จงรักภักดีต่อองค์การ หรือการจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม จัดเวลาท างาน 
และให้โอกาสท างานท่ีตรงกับความสามารถการสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



 -๒๑- 

ข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่หรือโอนมารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นครั้งแรกควรได้รับ
การพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เข้าใจธรรมเนียมในการท างานระบบราชการ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีดีไว้ให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนานท่ีสุด 
  ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานท้ังในด้านความก้าวหน้าของ
ต าแหน่ง การจัดสวัสดิการ และการจัดเวลาท างาน 
  ๓. เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
  ๔. เพื่อสร้างความรู้ 
 ๑.๓ นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
  ๑. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก จัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลได้ลาศึกษาต่อในประเทศ ท้ังนอกและในเวลา
ราชการเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
  ๓. จัดคนให้ตรงกับความรู้  ความสามารถและความถนัดกับงาน สร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมสถานท่ีท างานให้แลดูดียิ่งขึ้นและไม่จ าเจ 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟ้าได้สลับแลกเปล่ียนท่ีท างานท่ีอยู่ใกล้ท่ีพักหรือภูมิล าเนาเดิม 
  ๕. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก มนุษยธรรมในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
 ๑.๔ เป้าหมาย 
  ๑. จัดให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ได้รับจัดสรรสวัสดิการ
เพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
  ๒. จัดให้พนักงานส่วนต าบลช้ันผู้น้อยมีอาชีพเสริมนอกเวลาราชการอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
สนับสนุนเงินทุนในการศึกษาต่อแก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างอย่างน้อยร้อยละ ๒ 
  ๓. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก มนุษยธรรมในการปฏิบัติงาน ปี
ละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๒- 

 ๑.๕ แผนงานและโครงการตามล าดับความส าคัญ 
   
 

 

     ๑.๕.๑ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ด าเนินการเองทั้งหมด 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ส่วน/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการปฐมนิเทศพนักงาน ลูกจ้างและพนง.จ้าง    สป. /อบต.ตากตก   

๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ให้แก่บุคลากร อบต.ตากตก 

 -   - สป. /อบต.ตากตก 

๓ โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ และการจัดท างบประมาณ 

 -   - สป./อบต.ตากตก 

๔ 
โครงการพัฒนาความรู ้ทักษะการปฏิบัติงาน และ
ศึกษาดูงาน ของบุคลากร อบต.ตากตก 

 -   สป./ส่วนการศึกษา/อบต.ตากตก 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑ ๔ ๒  

       ๑.๕.๒ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ส่วน/หน่วยงาน) 6๔ ๖๕ 6๖ 

๑ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ของอปท. 

 -   สนง.ท้องถิ่น อ.บ้านตากร่วมกับ 
อบต.ตากตก 

 รวมโครงการ - ๑ ๑  

 

 

 

 

๑.๕ หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป   
      เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ 

 



 -๒๓- 

    ๑.๕.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ 

(ส่วน/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือ
ราชการและโต้ตอบเอกสาร" 

   กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนางานสาร
บรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย" 

   กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

๓ โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเทคนิค
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

 -   กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุม
และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 -   กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๒ ๔ ๔  

 
 
    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๒.๑ หลักการและเหตุผล 
  การบริหารการจัดการท่ีดีจะช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคลและงบประมาณตลอดจน
ระยะเวลาในการด าเนินการอีกท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพและผลส าเร็จในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจาก
การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีมีความสลับซักซ้อนและมีองค์ประกอบหลายประการไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การประสานงานและการวินิจฉัยส่ังการซึ่งส่ิงต่างๆเหล่านี้มี
ความเกี่ยวข้องกัน และส่งผลโดยรวมต่อความมีหรือไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทหน้าท่ีใน
การให้บริการให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ด้านการบริหารและ
การจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก พบว่ามีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารการจัดการ ท่ีประสบกับปัญหาด้านขาดการวางแผนงาน เงิน คน ในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากร ขาดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล อีกท้ังยังขาดหลักวิชาการทางด้าน
การบริหารและจัดการท่ีทันสมัย ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยส่ิงต่างๆเหล่านี้ส่งผล
ต่อความมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ในการท่ีจะให้การบริการให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้
อย่างแท้จริง 



 -๒๔- 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส าเร็จลุล่วงจึงจ าเป็นต้องมีแนวทาง 
วิธีการในการท่ีจะท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแนวทางดังกล่าวคือ การจัดให้มีแผนพัฒ นา
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ัวถึงและเป็นระบบ
โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน 

 ๒.๒ วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
  ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารและการจัดการในการรองรับการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
 ๒.๓ นโยบาย / แนวทางการด าเนินการ 
  ๑. เพื่อประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
  ๒. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของข้าราชการในการบริหารและจัดการ 
  ๓. พัฒนาส่ิงแวดล้อมในการบริหารและจัดการ 
  ๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานศึกษา พัฒนาระบบ รูปแบบวิธีการในด้านการบริหารและจัดการ 
  ๕. จัดต้ังหน่วยงานกลางในการท าหน้าท่ี ก าหนดนโยบายแผนงานและการน าไปใช้การ
ประเมินผล 
 ๒.๔ เป้าหมาย 
  ๑. จัดท าแผนด าเนินงานปีละ ๑ ครั้ง 
  ๒. พัฒนาศักยภาพบริหารการจัดการกลุ่มผู้ปฏิบัติงานปีละ ๑ ครั้ง 
  ๓. จัดให้มีการท าประชาสัมพันธ์ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมทุกหน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๕. จัดให้มีการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติภายในและระหว่างงานตามความเหมาะสมภายในปี ๒๕๕8 
 ๒.๕ แผนงานและโครงการตามล าดับความส าคัญ 
 
 
  
 
 

           ๒.๕.๑ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ด าเนินการเองทั้งหมด  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามหลักธรรมาภิบาล 

-   สป. /อบต.ตากตก 

๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
อบต.ตากตก 

   สป. /อบต.ตากตก 

๒.๕ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน  
     ในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล  ที่จะส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่น  
     ได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 

 



 -๒๕- 

๓ โครงการฝึกอบรม เครือข่าย อปพร. ของต าบลตากตก    สป./กองช่าง/อบต.ตากตก 

๔ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์    กองการศึกษาฯ / อบต.ตากตก 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก    กองการศึกษาฯ / อบต.ตากตก 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๔ ๕ ๕  

    ๒.๕.๒ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและให้ความรู้เก่ียวกับการ
เลือกต้ัง -  - 

สป. ร่วมกับ สนง.กกต. 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - ๑ -  

    ๒.๕.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี  พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ หลักสูตรบุคลากร    กรมส่งเสริมฯ 

๒ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร    กรมส่งเสริมฯ 

๓ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรมส่งเสริมฯ 

๔ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน    กรมส่งเสริมฯ 

๕ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา    กรมส่งเสริมฯ 

๖ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานธุรการ    กรมส่งเสริมฯ 

๗ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานการเงินฯ    กรมส่งเสริมฯ 

๘ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานพัสดุ    กรมส่งเสริมฯ 

๙ หลักสูตรช่าง/นายช่างโยธา    กรมส่งเสริมฯ 

๑๐ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานป้องกันฯ    กรมส่งเสริมฯ 

๑๑ หลักสูตรการควบคุมงานและการตรวจการจ้าง    กรมส่งเสริมฯ 



 -๒๖- 

      

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี  พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑๒ หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้    กรมส่งเสริมฯ 

๑๓ หลักสูตรการด าเนินการทางวินัยข้ันสูง    กรมส่งเสริมฯ 

๑๔ หลักสูตรการด าเนินการวินัยเก่ียวกับการละเมิด    กรมส่งเสริมฯ 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑๔ ๑๔ ๑๔  

 ๓. หลักสูตรความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.๑ หลักการและเหตุผล  
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
ก าหนดภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบงานบริการสาธารณะ (Public Service) นอกจากนั้นยัง
ได้รับมอบภารกิจท่ีถ่ายโอนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การงานแผนงาน 
  ๓.๒ วัตถุประสงค์ของแผน 
   เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิสัยทัศน์ และศักยภาพในการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ในระดับปฏิบัติการและข้าราชการบรรจุใหม่ให้ก้าวสู่
ความเป็นวิชาชีพในระดับมาตรฐานในท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
  ๓.๓ นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
   ๑. ความรู้ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตามกลุ่มงานท้ังในด้านกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติ 
หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน ความรู้ในงานและขอบเขตภารกิจ ตลอดจนการพัฒนาทักษะและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีให้สอดคล้องกับโครงสร้างและบทบาทภารกิจ 
   ๒. พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ 
   ๓. พัฒนาและส่งเสริมเทคนิคในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
    - การท างานเป็นทีม 
    - การวางแผน  การจัดท าและบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล 
    - การพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการท างาน 
    - การใช้ภาษาอังกฤษ / การประสานงาน 
   ๔. เสริมสร้างวิสัยทัศน์ จริยธรรม คุณธรรม และจิตส านึกของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้องฟ้า และลูกจ้าง 
   ๕. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการและลูกจ้างโดยต่อเนื่องและท่ัวถึงและเป็น
ระบบ 
  ๓.๔ เป้าหมาย 
   ๑.  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกและพนักจ้างบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพและทักษะเบ้ืองต้นในการปฏิบัติงานตามกลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยว่า 5 คน ภายในปี ๒๕6๔ 



 -๒๗- 

   ๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟ้า และพนักงานจ้าง ระดับปฏิบัติการไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพและทักษะในการปฏิบัติราชการตามกลุ่มงานโดยต่อเนื่อง
ท่ัวถึง การบริหารการจัดหางานในหน้าท่ีและการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานภายในปี 2๕6๔ 
   
๓.๕ แผนงานและโครงการตามล าดับความส าคัญ 
       
 

 

     ๓.๕.๑ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ด าเนินการเองทั้งหมด  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ส่วน/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและ
ทัศนศึกษาดูงานของอบต.ตากตก 

-   สป.  อบต.ตากตก 

๒ โครงการปรับปรงุกระบวนการท างานและลดข้ันตอนการ
ท างาน 

    

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ๑ ๒ ๒  

           ๓.๕.๒ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... 

ผู้รับผิดชอบ 
(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าและพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) 

-   อบต.ตากตก ร่วมกับ 

มทร.ล้านนาตาก 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - ๑ ๑  

         

 

 

 

๓.๕ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ    
    ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด   

 



 -๒๘- 

    ๓.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Window XP     กรมส่งเสริมฯ 

๒ หลักสูตรการสร้างตารางค านวณข้ันสูง (Advance Excel)    กรมส่งเสริมฯ 

๓ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมส านักงาน
เบื้องต้น/ข้ันสูง 

   กรมส่งเสริมฯ 

๔ หลักสูตรการสร้างเว็ปไซด์โปรแกรม Dream Weaver    กรมส่งเสริมฯ 

๕ หลักสูตรการสร้างงานน าเสนอ     กรมส่งเสริมฯ 

๖ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดเก็บเอกสารใน
ส านักงาน 

   กรมส่งเสริมฯ 

๗ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานการเงินฯ    กรมส่งเสริมฯ 

๘ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานพัสดุ    กรมส่งเสริมฯ 

๙ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

   กรมส่งเสริมฯ 

๑๐ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบก่อสร้าง (Auto 
CAD for window) ข้ันพ้ืนฐาน/ข้ันสูง 

   กรมส่งเสริมฯ 

๑๑ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานนักวิชาการศึกษา    กรมส่งเสริมฯ 

๑๒ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรการ    กรมส่งเสริมฯ 

๑๓ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานบุคลากร    กรมส่งเสริมฯ 

๑๔ หลักสูตรการผลิตสื่อผสม (มัลติมิเดีย) เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และน าเสนอ (Flash) 

   กรมส่งเสริมฯ 

๑๕ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ Windows ๗    และ 
Office ๒๐๐๗ 

   กรมส่งเสริมฯ 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑๕ ๑๕ ๑๕  

  



 -๒๙- 

๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
  ๔.๑ หลักการและเหตุผล 
   ทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นปัจจัยส าคัญทางการบริหารอย่างหนึ่ง ท่ีจะผลักดันให้
วัตถุประสงค์ขององค์การบรรลุผลส าเร็จ ขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษย์ก็สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์การได้ หาก
องค์การแห่งนั้นเห็นความส าคัญ ยอมรับและให้การดูแลเอาใจใส่พัฒนาส่งเสริมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้
ทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นมีความรู้มีทักษะหลากหลายเกิดการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติ และพฤติกรรมในทางท่ีเป็น
ประโยชน์แก่องค์การ ซึ่งก็จะท าให้องค์การแห่งนั้นเจริญก้าวหน้าพัฒนารุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางตรงกัน
ข้าม หากองค์การไม่เห็นความส าคัญ ไม่ดูแลและไม่เอาใจใส่ในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ย่อมส่งผล
ให้การด าเนินงานขององค์การถดถอยเส่ือมลงไป 
   ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรท้ังในด้านความรู้ทักษะ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง จึงก าหนดให้มีแผนพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีเป็นก าลังส าคัญในการน าทรัพยากรทางการบริหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 
  ๔.๒ วัตถุประสงค ์
   เพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และวิสัยทัศน์ของนักบริหาร ให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๔.๓ นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
   ๔.๓.๑ พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพนักบริหาร 
   ๔.๓.๒ เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 
   ๔.๓.๓ เสริมสร้างความรู้ ด้านการบริหาร การจัดการ เทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ 
  ๔.๔ เป้าหมาย 
   ๑. จัดให้ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ได้รับการพัฒนาความรู้  และ
ศักยภาพในงานด้านบริหาร และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยต่อเนื่องท่ัวถึง และ
เป็นระบบภายในปี ๒๕๕8 
   ๒. นักบริหารงาน ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างให้เป็นนักบริหารระดับสากลทัดเทียม
กับนักบริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ให้ครบ ๑๐๐% ภายในปี ๒๕63 
  ๔.๕ แผนงานและโครงการตามล าดับความส าคัญ 
 
 
   

      ๔.๕.๑ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการเองทั้งหมด  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมใหม่ให้กับ อปท. -  - สป. อบต.ตากตก 

๒ โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ตากตก 

-  - สป.  อบต.ตากตก 

๔.๕ หลักสูตรด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน     
     เช่น  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

 



 -๓๐- 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศเพ่ือการวางบริหาร
และการตัดสินใจ 

- -  สป. อบต.ตากตก 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - ๒ ๑  

     ๔.๕.๒ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใชส้ถิติเพ่ือการวางแผน
และการตัดสินใจ 

-   อบต.ตากตก ร่วมกับ 

กรมส่งเสริมฯ 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - ๑ ๑  

        ๔.๕.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ หลักสูตรนายก อบต.  - - กรมส่งเสริมฯ 

๒ หลักสูตรรองนายก อบต.  - - กรมส่งเสริมฯ 

3 หลักสูตรนักบริหารท้องถ่ินยุคใหม่    กรมส่งเสริมฯ 

4 หลักสูตรนักบริหารท้องถ่ินระดับสูง  - - กรมส่งเสริมฯ 

5 หลักสูตรนักบริหารงานคลงั - -  กรมส่งเสริมฯ 

6 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง - -  กรมส่งเสริมฯ 

7 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  - - กรมส่งเสริมฯ 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 5 1 3  

 

 



 -๓๑- 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ๕.๑ หลักการและเหตุผล 

      การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นรากฐานของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานทุกแขนง โดยเน้น
ให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีอยู่เสมอ ไม่ว่าวิทยาการและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบจะเปล่ียนแปลงไป และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการท่ีจะต้องท าต่อตนเองไปตลอด
ระยะเวลาท่ีบุคคลอยู่ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ได้เน้นการส่งเสริมการก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
เป็นธรรมการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง 
      โดยสภาพข้อเท็จจริงพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เนื่องจากขาดการฝึกอบรมปฐมนิเทศและการสอนงานอย่างจริงจังและเป็นระบบท้ังยังขาดแหล่งศึกษาค้นคว้าและ
คู่มือในการปฏิบัติงาน ประกอบกับไม่ได้รับการพัฒนาท้ังในด้านการเตรียมความพร้อมในการด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
ตลอดจนขาดการเพิ่มพุนความรู้ด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมไม่ได้มีการเหลียวแล และบุคลากรให้ความสนใจน้อยลง 

 ๕.๒ วัตถุประสงค ์
  ๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
  ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกระดับ 

 ๕.๓ นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
  ๑.พัฒนาระบบข้อมูลบุคคลโดยใช้วิทยากรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  ๒.ส่งเสริมการก าหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารก าลังคน รวมท้ังระบบการประเมิน
บุคคล โดยหลักคุณธรรม 
  ๓.พัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรรมและเตรียมความพร้อมบุคคลท่ีจะเล่ือนระดับ 
  ๔.กระจายอ านาจในการบริหารราชการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับอย่างเหมาะสม 
  ๕.ส่งเสริมให้มีการประสานงานภายในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๔ เป้าหมาย 
  ๑.น าระบบประเมินบุคคลเข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลครบทุกหน่วยงานภายในปี ๒๕61 
  ๒.จัดใหม้ีการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมปีละ ๑ ครั้ง 
  ๓.จัดให้มีการอบรมสัมมนาผู้บริหารปีละ ๑ ครั้ง 
  ๔.วางระบบมอบอ านาจในการบริหารงานให้แก่หน่วยงาน ปฏิบัติในส่วนราชการระดับรองลงไป
ทุกกลุ่มงาน 
  ๕.วางมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕6๔ 
  
 
 
 
 
 



 -๓๒- 

๕.๕ แผนงานและโครงการตามล าดับความส าคัญ 
 
 

     

   ๕.๕.๑ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ด าเนินการเองทั้งหมด  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
อบต.ตากตก 

   สป. อบต.ตากตก 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑ ๑ ๑  

     ๕.๕.๒ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

- ไม่มี - 

        ๕.๕.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕.... ผู้รับผิดชอบ 

(ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน) 6๔ 6๕ 6๖ 

๑ โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ    สนง.พระพุทธฯ จังหวัดตาก 

 รวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑ ๑ ๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๕ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
     ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพ 

 



 -๓๓- 

สรุปจ านวนหลกัสูตรในการพัฒนา 
แผนพัฒนาพนกังานส่วนต าบลตากตก ระยะ ๓ ปี  

(พ.ศ.๒๕6๔ – ๒๕6๖) 

ปี พ.ศ. 
หลักสูตร 

การพัฒนาบุคลากร 

จ านวน (โครงการ/หลักสูตร) 

รวม อบต.
ด าเนินการ
ท้ังหมด 

อบต.ร่วมกับ 
หน่วยงาน

อื่นๆ 

อบต..ส่ง
บุคลากร 
เข้าร่วมฯ 

๒๕6๔ ๑. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ๑ - ๒ ๓ 

 ๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีฯ ๓ ๑ ๑๔ ๑๘ 

 ๓. ความรู้และทักษะเฉพาะของงานฯ ๑ ๐ ๑๕ ๑๖ 

 ๔. ด้านการบริหาร ๐ ๐ ๙ ๙ 

 ๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๑ ๐ ๑ ๒ 

 รวมโครงการ/หลักสูตร ปี ๒๕6๔ ๖ ๑ ๔๑ ๔๘ 

๒๕6๕ ๑. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ๔ ๑ ๔ ๙ 

 ๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีฯ ๕ ๑ ๑๔ ๒๐ 

 ๓. ความรู้และทักษะเฉพาะของงานฯ ๒ ๑ ๑๕ ๑๘ 

 ๔. ด้านการบริหาร ๒ ๑ ๖ ๙ 

 ๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๑ ๐ ๑ ๒ 

 รวมโครงการ/หลักสูตร ปี ๒๕6๕ ๑๔ ๔ ๔๐ ๕๘ 

๒๕6๖ ๑. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ๒ ๑ ๔ ๗ 

 ๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีฯ ๕ ๐ ๑๔ ๑๙ 

 ๓. ความรู้และทักษะเฉพาะของงานฯ ๒ ๑ ๑๕ ๑๘ 

 ๔. ด้านการบริหาร ๑ ๑ ๙ ๑๑ 

 ๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๑ ๐ ๑ ๒ 

 รวมโครงการ/หลักสูตร ปี ๒๕6๖ ๑๑ ๓ ๔๓ ๕๗ 

 รวมโครงการ/หลักสูตร ทั้งสิ้น ๓๑ ๘ ๑๒๔ ๑๖๓ 
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บทที่ ๕ 
วิธีการพัฒนา 

       การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมายผู้ท่ีเหมาะสมด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกับ ส านักงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น  โดยวิธีการ
พัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็นความเหมาะสม  ส าหรับการเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ท่ีเหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็น  ใน
การพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่  ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา มีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะ
ได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนา  ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการท่ี
ด าเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การสอนงาน การสับเปล่ียนงาน การให้ค าปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนา
อื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
     วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนา
ได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การให้ค าปรึกษา การมอบหมายงาน การสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี  การ
รักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา เป็นต้น ซึ่งระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละ
หลักสูตร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ได้เลือกวิธีการพัฒนาในหลายวิธี ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม เช่น การสอนงาน การให้ค าปรึกษา การมอบหมายงาน การสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี  การรักษาราชการ
แทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการสัมมนา  โดยมีวิธีด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ 

  การปฐมนิเทศ เป็นการแนะน าให้บุคลากรใหม่ขององค์การท่ีจะต้องพบกับงานใหม่ ระบบการบริหารงาน
ใหม่ ผู้บริหารคนใหม่ และเพื่อนร่วมงานใหม่ ให้รู้จักและเข้าใจองค์การ รู้จักหน้าท่ีท่ี ต้องรับผิดชอบ แนะน า
บุคลากรใหม่ให้ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานรู้จัก และให้ความช่วยเหลือกันในการท างานร่วมกัน 
  การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการเมื่อมีการบรรจุบุคลากรรับราชการหรือพนักงานจ้าง การรับโอน
บุคลากรมาปฏิบัติราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก เป็นครั้งแรกเพื่อให้ผู้ท่ีเข้ามาใหม่ได้เข้าใจใน
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ หน้าท่ีต่าง ๆ ในองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ ท่ีบุคลากรทุกคนในองค์การจะต้อง
ทราบ และยังเป็นการช่วยให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานขององค์การและเพื่อนร่วมงานใหม่ 
     ๑.๑ วัตถุประสงค์การปฐมนิเทศ 
        ก) ช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจในนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ หน้าท่ีต่างๆ และวัฒนธรรมในองค์การ  
        ข) ช่วยให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานขององค์การและเพื่อนร่วมงานใหม่ 
 ๑.๒ วิธีด าเนินการในการปฐมนิเทศ 
          ก) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะปฐมนิเทศ 
          ข) ด าเนินการปฐมนิเทศ โดยการ 
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       ๑. เปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ทุกคนได้พบปะและท าความรู้จักกัน  
        ๒. อธิบายให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆขององค์กร  
        ๓. แนะน าให้รู้จักองค์กร  ผู้บริหาร และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กร เช่น สวัสดิการและ 
                        สิทธิประโยชน์ต่างๆ พาชมสถานท่ีท างาน  

        ค) หลังจากการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการระยะหนึ่งแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการปฐมนิเทศ 
โดยจัดภายใน ๓ - ๖ เดือน นับจากวันท่ีบุคลากรเข้าปฐมนิเทศ  ซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มใหญ่ คือ รวมเอาพนักงานใหม่ท่ี
ผ่านมาการอบรมหลายรุ่นเข้ารวมกัน  โดยการ 
       ๑. เปิดโอกาสให้มีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู่บุคลากรใหม่ด้วยกัน  
        ๒. ฝ่ายบุคคลให้ข้อมูลท่ีละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ผลประโยชน์ต่างๆ ของ
พนักงานตลอดจนส่ิงท่ีองค์กรต้องการเน้นให้พนักงานทราบ   
        ๓. ให้บุคลากรกรอกแบบประเมินผลการปฐมนิเทศ  เพื่อให้หัวหน้างาน 
๒. การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีไม่ได้กระท าขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่จะต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  เพื่อจะได้ปรับปรุงคุณภาพบุคลากรให้ทันการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว     ของสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกองค์การ 
     ๒.๑ วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
        ก) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพเป็นท่ีพึงประสงค์ขององค์การ         
        ข) เพื่อยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร 
        ค) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้น และมีความพร้อม ท่ีจะเล่ือนขึ้น
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 ๒.๒ วิธีด าเนินการฝึกอบรม 
          ก) ก าหนดหัวข้อฝึกอบรม 
          ข) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะปฐมนิเทศ 
          ค) ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี และงบประมาณ 
          ง) ด าเนินการฝึกอบรม 
         จ) สรุปและติดตามผลการฝึกอบรม 
 
3. การสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    การสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบท่ีใช้เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และรับฟัง
จากผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็จะมีการแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ 
     3.๑ วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
        ก) เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
        ข) เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
        ค) เพื่อสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการความคิดเห็นและได้เสนอแนวคิดให้แก่กลุ่มเป็นส าคัญ 
  3.๒ วิธีการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
         ก) การบรรยาย เป็นการน าเสนอเรื่องราวปากเปล่า เป็นวิธีการท่ีรวดเร็วในการเสนอเรื่อง มีล าดับ
ขั้นตอน 
         ข) การอภิปรายท่ัวไป ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์เคร่งครัด เสนอเรื่อง ซักถามและตอบ 
        ค) การอภิปรายแบบกลุ่มย่อย  โดยการ  
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   ๑. แบ่งกลุ่มย่อย อภิปราย ตามความสนใจในหัวข้อย่อย 
   ๒. หาลู่ทางตกลงกันเพื่อเป็นมติของกลุ่ม 

       ง) การปฏิบัติการ (Workshop) เน้นการลงมือท า การมีส่วนร่วม โดยการจัดในกลุ่มท่ีมี ความสนใจ
ร่วมกัน ท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ ภายใต้การแนะน าของท่ีปรึกษาหรือผู้รู้  
        จ) การสาธิต  เป็นการปฏิบัติการให้เห็นกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
4. การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา และการมอบหมายงาน 
  การสอนงาน คือการเรียนรู้เกี่ยวกับงานโดยมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้เช่ียวชาญเป็นพี่เล้ียงสอนงานให้อย่างมี
ขั้นตอน แล้วให้ผู้รับการสอนงานลงมือท า มีการติดตามประเมินผล เพื่อให้ผู้รับการสอนงานมีการน าไปใช้ปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้น  ช่วยพัฒนาทักษะในการท างาน  คิดเป็น  ท าเป็น      ช่วยแก้ปัญหาในการท างาน  และเกิด
ความมั่นใจในการท างาน 
   4.๑ วัตถุประสงค์ของการสอนงาน 
   ๑) ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง  
  ๒) ช่วยป้องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการลองผิดลองถูก  
   ๓) ช่วยให้องค์ความรู้ในองค์การถูกถ่ายทอดไปอย่างถูกต้อง  
 

   การสอนงานจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการท างานให้ผู้รับการสอนงาน ส าหรับผู้สอน
งานนั้น การสอนงานถือว่าเป็นการมอบหมายงานท่ีมีประโยชน์ และช่วยพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน  ส าหรับประโยชน์ต่อองค์กรแล้ว เมื่อพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่าย ก็จะเห็นว่า มีค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นกับการจัดฝึกอบรม ในลักษณะเต็มรูปแบบ 
   บทบาทของผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน ในการสอนงานท่ีควรยึดถือและปฏิบัติ 
มีดังนี้ 
   ๑) ส่งเสริม  ซึ่งการสอนงานโดยการส่งเสริมจะแตกต่างกับการส่ังสอน การส่งเสริม  จะเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้รับการสอนงานรู้จักคิดและกระท าด้วยตนเอง  
   ๒) สร้างสรรค์  โดยการสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ ให้เกิดความเช่ือมั่นว่า สถานท่ีแห่งนี้
คือท่ีท างานท่ีเขาสามารถทุ่มเทและท างานได้โดยไม่ต้องกังวลใด ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจากการท างานขึ้นมา นั่นก็
เป็นส่ิงท่ีจะต้องเรียนรู้  
   ๔) กระตุ้น เพื่อให้คงความรับผิดชอบในสถานการณ์การเรียนรู้ โดยปรับให้สอดคล้อง กับแต่ละ
บุคคล  
   ๕) ช่วยแก้ปัญหา ท่ีเกิดขึ้นจาการปฏิบัติและระหว่างการสอนงาน 
 

  4.๒ วิธีการสอนงาน 
   ๑) การสั่ง/บอกให้ท า  เป็นการเน้นให้ท าทีละขั้นตอนเพื่อให้เกิดทักษะ โดยผู้สอนจะต้องท าให้ดู
แล้วให้ผู้เรียนท าตามทีละขั้นตอน มีการติดตามดูการท างานอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอน 
ดังนั้น การส่ัง/บอกให้ท า จึงเป็นการสอนขณะก าลังท างานโดย 
        ก) คิดรายละเอียดให้ทุกขั้นตอน  ก่อนส่ังให้ท างาน 
       ข) บอกรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนเวลาท่ีส่ังงาน 
       ค) ตรวจสอบเสมอว่าลูกน้องเข้าใจค าส่ังงานชัดเจน 
       ง) ติดตามงานท่ีมอบหมายไปอย่างสม่ าเสมอและบอกให้รู้ว่าเขาท าได้ดีเพียงใด 
      ๒) การช้ีแนะ  เป็นการมุ่งไปท่ีผลงาน ใช้วิธีลงมือปฏิบัติโดยการค้นหาสาเหตุ/ปัญหาร่วมกันหรือ
ใช้เพื่อให้โอกาสฝึกฝีมือ กล่าวได้ว่า การช้ีแนะเป็นวิธีการสอนท่ีเป็นการสอนแนะเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ โดยการ 



 -๓๗- 

        ก) มองหาโอกาสให้ได้ลองท างานช้ินใหม่ 
        ข) ช่วยวางแผนวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
        ค) กระตุ้นให้พิจารณาผลงานของตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง  และเตรียมใจยอมรับความ
ผิดพลาดหากงานใหม่ท่ีให้ท า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 
  ๓) การให้ค าปรึกษา /พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาความสามารถให้เกิดข้ึนในระยะยาวกว่าการช้ีแนะ  จึง
ควรใช้กระบวนการ “ชวนคุย” เพื่อเปิดทัศนะในการพัฒนางานอย่างยั่งยืน โดยการ 
        ก)ช่วยปรับเป้าหมายในงานและเป้าหมายในชีวิตให้สอดคล้องกัน 
        ข)หมั่นต้ังค าถามให้คิดต่อไปได้ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงท าอย่างท่ีเขาอยากท า 
        ค) ให้ความสนใจส่ิงท่ีท านอกเวลางาน เพื่อดูว่ากิจกรรมท่ีเขาท าสอดคล้อง หรือขัดแย้งกับ 
                            งานปัจจุบัน  
                        ง) ช่วยกันคิดว่าเขาจะเติบโตไปในทิศทางใด 
5. การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ หรือการหมุนเวียนงาน 
 การหมุนเวียน การสับเปล่ียนบุคลากรในหน่วยงานให้ไปท าหน้าท่ีในหน่วยงานใหม่ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
งานเดิมท่ีปฏิบัติอยู่เหมาะส าหรับกรณีท่ีสมรรถนะด้านนั้น ไม่สามารถพัฒนาได้จากง านในหน้าท่ีท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน จ าเป็นต้องเรียนรู้จากการเปล่ียนไปท าหน้าท่ีอื่น เนื่องจากเป็นสมรรถนะท่ีต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง )  
เป็นการให้โอกาสพนักงานได้มีการโยกย้าย ไปท างานอื่น และเรียนรู้งานใหม่ โดยจัดตารางเวลาการท างานในแต่
ละหน้าท่ีล่วงหน้า ให้เหมาะสม เพื่อลดความจ าเจในการท างาน อีกท้ังยังท าให้พนักงานมีความรู้และ ประสบการณ์
มากขึ้น 
  การสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี หรือการหมุนเวียนงาน  ในบางช่วงบางเวลาจะมีการหมุนเวียนบุคลากร
ต าแหน่งงานหนึ่งไปสู่อีกต าแหน่งงานหนึ่ง ท าให้มีความเข้าใจในหน้าท่ีต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ท าให้
บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
 5.๑ วัตถุประสงค์ของการสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ หรือการหมุนเวียนงาน 
         ก) ช่วยพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายมากขึ้น 
         ข) ช่วยให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ กรณีต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดว่าง 
          ค) องค์กรพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 
 5.๒ วิธีการสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ หรือการหมุนเวียนงาน 
         ก) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี หรือการหมุนเวียนงานอาทิ 
ลักษณะงาน ระยะเวลาในการสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี หรือการหมุนเวียนงานเป็นต้น 
         ข) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี หรือการหมุนเวียนงาน 
         ค) ด าเนินการสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี หรือการหมุนเวียนงาน 
        ง) ประเมินผลจากการสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี หรือการหมุนเวียนงาน เพื่อท่ีจะน ามาสู่การปรับปรุง 
6. การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง   
     6.๑ วัตถุประสงค์การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง   
        ก) ช่วยให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว  
        ข) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 6.๒ วิธีด าเนินการในการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง   
          ก) ส ารวจต าแหน่งท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง/มีแต่ไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้ 
        ข) จัดให้มีค าส่ังการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง  โดยอ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
   



 -๓๘- 

บทที่ ๖ 

งบประมาณ 
   ตามประกาศ ก.อบต.ตาก  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ข้อ ๒๗๖ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
จะต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล อย่างชัดเจน  แน่นอน  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ได้ประมาณการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟ้า ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕6๔ 
– ๒๕6๖) โดยได้จัดสรรให้เป็นไปตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรจ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 
 

 
 
      

      ๑.๑ หลักสูตรทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ด าเนินการเองทั้งหมด 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้างและพนง.จ้าง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ให้แก่
บุคลากร อบต.ตากตก 

 - ๑๐,๐๐๐  - 

๓ โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการวางแผน 

เชิงกลยุทธ์ และการจัดท างบประมาณ 

 - ๕,๐๐๐ - 

๔ โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และศึกษาดู
งาน ของบุคลากร อบต.ตากตก 

- 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 

 

       ๑.๒ หลักสูตรทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟ้า ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ของอปท. 

 - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ 
     ปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ 

 



 -๓๙- 

    ๑.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและ
โต้ตอบเอกสาร" 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนางานสารบรรณใหม้ี
ประสิทธิภาพและทันสมัย" 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๓ โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินหลักสูตรเทคนิคการปฏิบติั
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

 - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียน
รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

  

 

      

    ๒.๑ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการเองทั้งหมด  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร อบต.
ตากตก 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการฝึกอบรม เครือข่าย อปพร. ของ อบต.ตากตก 50,0๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 

๔ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

   

     

๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน  
     ในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล  ที่จะส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่น  
     ได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 

 



 -๔๐- 

    ๒.๒ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

 ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ัง - 3๐,๐๐๐ - 

     ๒.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ หลักสูตรบุคลากร ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

๒ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๓ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

๔ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

๕ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ 

๖ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานธุรการ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 

๗ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานการเงินฯ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 

๘ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานพัสดุ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 

๙ หลักสูตรช่าง/นายช่างโยธา ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 

๑๐ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานป้องกันฯ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 

๑๑ หลักสูตรการควบคุมงานและการตรวจการจ้าง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๑๒ หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

๑๓ หลักสูตรการด าเนินการทางวินัยข้ันสูง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๔ หลักสูตรการด าเนินการวินัยเก่ียวกับการละเมิด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

 

 



 -๔๑- 

 

 

     ๓.๑ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ด าเนินการเองทั้งหมด  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการปรับปรงุกระบวนการท างานและลดข้ันตอนการ
ท างาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

     ๓.๒ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนตากตก ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าและพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

     ๓.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ หลักสูตรการใช้งานระบบปฏิบัติการ Window XP  ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๒ หลักสูตรการสร้างตารางค านวณข้ันสูง (Advance Excel) ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๓ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมส านักงานเบื้องต้น/
ข้ันสูง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๔ หลักสูตรการสร้างเว็บไซด์โปรแกรม Dream Weaver ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๕ หลักสูตรการสร้างงานน าเสนอ  ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๖ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดเก็บเอกสารในส านักงาน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๗ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานการเงินฯ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๘ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานพัสดุ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ    
    ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด   

 



 -๔๒- 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๙ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๑๐ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบก่อสร้าง (Auto 
CAD for window) ข้ันพ้ืนฐาน/ข้ันสูง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๑๑ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานนักวิชาการศึกษา ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๑๒ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรการ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๑๓ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับงานบุคลากร ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๑๔ หลักสูตรการผลิตสื่อผสม (มัลติมิเดีย) เพ่ือการประชาสัมพันธ์
และน าเสนอ (Flash) 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๑๕ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ Windows ๗    และ 
Office ๒๐๐๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

 

 

     ๔.๑ หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ด าเนินการเองทั้งหมด  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมใหม่ให้กับ อปท. - ๒๐,๐๐๐ - 

๒ โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.
ตากตก 

- ๒๐,๐๐๐ - 

๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศเพ่ือการวางบริหารและ
การตัดสินใจ 

- - ๒๐,๐๐๐ 

       ๔.๒ หลักสูตรทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สถิติเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ - - ๒๐,๐๐๐ 

๔. หลักสูตรด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน     
     เช่น  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

 



 -๔๓- 

       ๔.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ หลักสูตรนายก อบต. ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 

๒ หลักสูตรรองนายก อบต. ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 

3 หลักสูตรนักบริหารท้องถ่ินยุคใหม่ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

4 หลักสูตรนักบริหารท้องถ่ินระดับสูง ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

5 หลักสูตรนักบริหารงานคลงั ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

6 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

7 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ 

 

 

         ๕.๑ หลักสูตรทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการเองทั้งหมด  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 

๑ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบต.
ตากตก 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 

       ๕.๒ หลักสูตรทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟ้า ด าเนินการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 

- ไม่มี - 

      ๕.๓ หลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด (องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ส่งบุคลากรเข้าร่วม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

๑ โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
     ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพ 

 



 -๔๔- 

สรุปงบประมาณในหลกัสตูรการพัฒนา 
แผนพัฒนาพนกังานส่วนต าบลองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตากตก ระยะ ๓ ปี  

(พ.ศ.๒๕6๔ – ๒๕6๖) 

ปี พ.ศ. หลักสูตร 
การพัฒนาบุคลากร 

จ านวนเงินงบประมาณ 
รวม งบประมาณ อบต.ด าเนินการ

ท้ังหมด 
อบต.ร่วมกับ 

หน่วยงานอื่นๆ 
อบต.ส่ง
บุคลากร 
เข้าร่วมฯ 

๒๕6๔ ๑. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ๕,๐๐๐ - ๒0,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

 ๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีฯ 280,0๐๐ - 312,๒๐๐ 592,2๐๐ 

 ๓. ความรู้และทักษะเฉพาะของงานฯ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ 

 ๔. ด้านการบริหาร - - 209,5๐๐ ๒09,5๐๐ 

 ๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 

 รวมงบประมาณ  ปี ๒๕6๔ 325,000 - 656,700 981,700 

๒๕6๕ ๑. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 1๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 1๖๕,๐๐๐ 

 ๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีฯ 29๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 312,๒๐๐ 632,๒๐๐ 

 ๓. ความรู้และทักษะเฉพาะของงานฯ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 1๓๕,๐๐๐ 

 ๔. ด้านการบริหาร ๔๐,๐๐๐ - ๑๖๑,๕๐๐ ๒๐๑,๕๐๐ 

 ๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 

 รวมงบประมาณ  ปี ๒๕6๕ 490,000 55,000 628,700 1,173,700 

๒๕6๖ ๑. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ๒๐๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

 ๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีฯ 29๐,๐๐๐ - 312,๒๐๐ 602,๒๐๐ 

 ๓. ความรู้และทักษะเฉพาะของงานฯ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 1๓๕,๐๐๐ 

 ๔. ด้านการบริหาร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 209,5๐๐ ๒49,5๐๐ 

 ๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 

 รวมงบประมาณ  ปี ๒๕6๖ 555,000 45,000 676,700 1,276,700 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,370,000 100,000 1,962,100 3,432,100 

 



 -๔๕- 

บทที่  ๗ 
การติดตามและประเมินผล 

   การบริหารงานท่ีประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของผู้บริหารในการน า
เทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   
การติดตามและประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการ แก้ไขปรับปรุง
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด  การติดตาม
และประเมินผล สามารถดาเนินการได้ในหลายระดับ เช่น ระดับหน่วยปฏิบัติ หรือระดับหน่วยงานกลางท่ี
รับผิดชอบในการบริหารโครงการ การติดตามในแต่ละระดับของข้อมูลจะมีความกว้างและความลึกของข้อมูลท่ี
แตกต่างกัน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และ ได้
ก าหนดให้ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ได้ก าหนด
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการพัฒนาฯ ไว้  ๓  ระยะ ดังนี้ 
   ระยะที่ ๑ : การติดตามและประเมินผล ในระหว่างการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
    ระยะที่ ๒ : ประเมินผลหลังจากการเสร็จส้ิน การพัฒนาบุคลากร หรือหลังจากส้ินสุดโครงการ 
   ระยะที่ ๓ : การติดตามและประเมินผลภายหลังจากท่ีบุคคลนั้นเสร็จส้ินจากการกลับไป
ปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง เพื่อจะได้ทราบว่าผู้นั้นได้น าผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์แก่เขาอย่างไรบ้าง 
  จัดระบบการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล   โดยใช้แบบส ารวจเป็นเครื่องมือแล้วมอบหมายให้
มีการประเมินผลในรูปคณะกรรมการ บางหลักสูตรหรือบางวิธีการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารอาจจะมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาระดับกลางเป็นผู้ติดตามประเมินผลก็ได้ 
   วิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
   (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
  (ข)  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีท่ีมีปัญหา 
  (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง เมื่อบังคับ
บัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
  (ง)  แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี 
และส่วนท่ียังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 จัดระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล โดยใช้แบบส ารวจเป็นเครื่องมือแล้วมอบหมายให้มีการ
ประเมินผลในรูปคณะกรรมการ บางหลักสูตรหรือบางวิธีการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารอาจจะมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาระดับกลางเป็นผู้ติดตามประเมินผลก็ได้ 
   
 
 



 -๔๖- 

ตัวชี้วัดของการติดตามประเมินผล 
  ส าหรับตัวชี้วัดท่ีส าคัญจะพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้ 

๑.  การจัดการพัฒนาบุคลากรเหมาะสมหรือไม่ 
   ๒.  ผลลัพธ์ของการพัฒนาได้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ได้รับการพัฒนาประกอบกัน 
   ๓.  จุดคุ้มทุน  ผู้ประเมินจะวิเคราะห์ผลการพัฒนาเปรียบเทียบกับงบประมาณซึ่งใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาว่าคุ้มทุนหรือไม่ 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 


