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คำนำ 
 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสตูล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะที่สำคัญหลายประการ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามภารกิจ 
ที่กำหนด และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล (ก.จ.จ. จังหวัดสตูล)
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่   
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๗๑ “ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ” ดังนั้น จึงต้องกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ มีการดำเนินการที่
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ได้จัดทำ
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะมุ่งเน้น 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งสู่สังคมฐานความรู้ 
การพัฒนานี้ทำให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม       
ที่เพ่ิมขึ้น สามารถทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสตูล จะสอดคล้องบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
และแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หวังว่าแผนการพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์     
ในการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่ายิ่งของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

เร่ือง                  หน้า 
บทที ่๑ บทนำ 
  หลักการและเหตุผล          ๑ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา          ๒ 
  เป้าหมายของการพัฒนา          ๔ 

บทที ่๒    หลักสูตรการพัฒนา 
  การพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหาร ๕ 
  การพัฒนาความชำนาญการ (สายปฏิบัติ) ๖ 
  การพัฒนาบุคลากรใหม่/การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ ๗ 

บทที ่๓ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา 
  วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ๘ 
  ระยะเวลาการดำเนินการ ๘ 

บทที่ ๔ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
  งบประมาณพัฒนาหลักสูตรสายผู้บริหาร ๙ 
  งบประมาณพัฒนาหลักสูตรสายผู้ปฏิบัติ ๙ 
  งบประมาณพัฒนาบุคลากรที่บรรจุใหม่/การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ ๙ 

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล  
  การประเมินผลภายใน                                                                                 ๑๐ 
  การประเมินผลภายนอก                                                                               ๑๐ 

อ้างอิง/บรรณานุกรรม                                                                                                  ๑๑ 
  ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ๑ 
 



บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนั้น การจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากร  เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานราชการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่จะได้รับการถ่ายโอนในด้านการให้บริการสาธารณะ  อีกทั้งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลงวันที่   
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ข้อ ๒๗๑  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าว  
ต้องกำหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  การพัฒนาข้าราชการในปัจจุบัน  มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ 
(Competency)  และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติที่ทรงความรู้ 
สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ โดยการ
พัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนด
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 

ด้วยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในทางพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ มีการดำเนินการที่สอดคล้อง 
เป็นไปไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
และเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ ชำนาญการแบบมืออาชีพ  ตลอดจนมีกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม   
และค่านิยมที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับสถาบัน องค์กร ที่ให้บริการสาธารณะ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ขึ้นในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

๒ 
 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การสุจริต
ธรรมที่มีศักดิ์ศรี 
   

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบตัิ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๑.๑ ยกย่องบุคลากร/ผู้นำ 
รุ่ น ให ม่ ใน ก ารขั บ เคลื่ อ น
คุณธรรม 

๑. กำหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณ
แก่บุคลากรที่ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในการขับ 
เคลื่อนคุณธรรม 

 ระดับความสำเร็จของกิจกรรม 
   สร้างผู้นำรุ่นใหม่ 
 จำนวนครั้งของการฝึกอบรมผู้นำ 
   รุ่นใหม่ 

๒. จัดการความรู้และกรณีศึกษาจากผู้นำ 
เหล่านี้  ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการ 
ที่กำลังดำเนินการเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ด ี
ให้แก่บุคลากรอ่ืน ๆ 

 จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากผู้นำ 
   และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 ร้อยละของบุคลากรในองคก์าร 
   บริหารส่วนจังหวัดสตูลที่เข้าใจ 
   หลักคุณธรรม จริยธรรม และ 
   ธรรมาภิบาล  ผ่านการตอบ 
   แบบสำรวจ 

๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรม 
ที่มีศักดิศ์ร ี

๑. กำหนดองค์การให้เป็นองค์การ 
   สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์การ 
  สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศร ี

๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทาง 
    ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา- 
    ภิบาล  จากส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือ 
    ประมวลเป็นตัวอย่างและนำไปศึกษา 
    และประยุกต์ใช้ต่อไป 

 ระดับความสำเร็จของการค้นหา 
   ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม 
 จำนวนกองงานที่นำตัวอย่างไป 
   ใช้ศึกษาและประยุกต์ต่อให้เกิด 
   ประโยชน์ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างทักษะ  และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบต่าง ๆ 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ปลูกจิตสำนึกผ่าน 
พระราชกรณียกิจ  พระราช- 
จริยวัตร และพระบรม- 
ราโชวาท 

๑. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  โดยการเรียนรู้จากพระราช- 
กรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม- 
ราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ   
รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ 
ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ   
   พัฒนา 
 ระดับความสำเร็จของกิจกรรม 
   หลังการเรียนรู้  เช่น โครงการ 
   ทำความดีถวายพ่อ  กิจกรรม 
   น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง ฯลฯ 

๒. พัฒนาการบุคลากรให้เรียนรู้ตามรอย 
   พระยุคลบาท และตามหลักเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ 
   ฝึกอบรมตามหลักสตูรเรียนรู้ 
   ตามรอยพระยุคลบาท และ 
   หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 จำนวนโครงการที่เกิดข้ึนจากผล 
   ของการเรียนรู้ตามรอยพระ 
   ยุคลบาท 

๒.๒ กำหนดหลักสูตร 
ฝึกอบรมแก่บุคลากรทุกระดับ 

๑. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
    ในทุกระดับ  เพื่อให้ทำงานได้ตาม 
    หน้าทีร่บัผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 
    สูงสุด  โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบ 
    การฝึกอบรมอย่างเดียว  แต่เน้นการ 
    ทำระบบการมอบหมายงาน  การ 
    สอนงาน (Coaching) ฯลฯ 

 ร้อยละความสำเร็จของการ 
   จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    บุคลากร 
  ร้อยละความสำเร็จของการ 
    จัดทำแผนพฒันารายบุคคลที่ 
    สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา 

๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรม 
    อย่างเข้มข้น  โดยเฉพาะเรื่อง 
     กฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
      ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่ 
        แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
        สามารถตัดสินใจกระทำ หรือไม่กระทำ 
        บางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
      การบริหารความขัดแย้งและยืดมั่นใน 
       อุดมการณ์ 
     การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 
      

 จำนวนข้าราชการที่ได้รับการ 
   พัฒนา 
 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ 
   ประยกุต์หลักคุณธรรม  
   จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ 
   จรรยาบรรณ  ในการปฏิบัติ 
   ราชการ 
 

 
 
 
 
 

๔ 
 



กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการ 
สำรวจ ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ข้อมูลข่าวสารด้าน 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
      

๑. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู ้ และ 
   วิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best  
   Practices) ในด้านจริยธรรมและ 
   ธรรมาภิบาล  ซึ่งจะทำให้เกิดการ    
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร 
    

 จำนวนความรู้ หรือ Best 
   Practice ที่เก่ียวข้อง 
 จำนวนเอกสารเผยแพร่ และ 
   ความครอบคลุมของเอกสาร 
   ดังกล่าวกับกลุ่มเป้าหมาย 

๒. จัดกิจกรรมรณรงค์  เพื่อกระตุ้นให้ 
    บุคลากรตระหนักและรับรู้ถึงการ 
    ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือนำไปสู่การเป็น 
    ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา- 
    ภิบาล 

 ร้อยละความครอบคลุมและ 
   การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศ 
บุคลากร 

๑. พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากร 
โดยเฉพาะเรื่อง 
    ปลูกฝังปรัชญาการเป็นบุคลากร 
      ส่วนท้องถิ่นท่ีดี 
    ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ 
      แนวใหม่ 
    ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
    เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะ 
     ที่จำเป็น 

 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ 
  พัฒนาและปฐมนิเทศ 
 

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลผ่าน 
    e-learning  
      

 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ   
   พัฒนาจากหลักสูตรเรียนรู้   
   ทางไกล 
    

๒.๕ กำหนดให้บุคลากร
ฝึกอบรมในหลักสูตรและ 
โครงการพัฒนาเพ่ือรองรับ 
ประชาคมอาเซียนและสู่ 
มาตรฐานสากล 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานเพื่อ   
   รองรับประชาคมอาเซียน  และสู่ 
   มาตรฐานสากล 
 

 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ 
   พัฒนาและดูงานในต่างประเทศ 

๓. เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๓.๑ บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาจากองค์กรภายนอกอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อปี เป็นจำนวน   
ร้อยละ ๗๐  ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
 ๓.๑ บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาจากองค์กรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อย่างน้อย   
๑ หลักสูตรต่อปี เป็นจำนวนร้อยละ ๘๕  ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
 
 
 

๕ 
 



บทที่ ๒ 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
  ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อการบริหารงานขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง การบริหารงานให้
ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยกระบวนการบริหารงานบุคคล
ขององค์กร จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติตั้ งแต่เริ่มต้น การวางแผนกำลังคน การสรรหา  
การคัดเลือก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า  
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจ
ของหน่วยงาน 
  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างเป็นระบบและให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

๑. หลักสูตร  ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักสูตร  การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓. หลักสูตร  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตล่ะตำแหน่ง 
๔. หลักสูตร  ด้านการบริหารจัดการ 
๕. หลักสูตร  ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
๖. หลักสูตร  การดำรงชีวิต  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. หลักสูตร  การบริหารองคก์ารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

๑. การพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหาร 
  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เป็นระดับผู้บริหารของหน่วยงาน  
เพ่ือให้สามารถนำพาหรือบริหารงานขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของ
องค์กรตามที่กำหนดไว้นั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จึงมีการกำหนดเป็นแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากร
ไว้อย่างชัดเจน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระดับผู้บริหาร
ขององค์กรไว้ในหลายระดับ ทั้งผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการดำเนินการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ และในแต่ละปีจะต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล จึงได้กำหนดวิธีการหรือแนวทางท่ีจะพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหาร  ดังนี้ 
  ๑.๑  การพัฒนาโดยวิธีการปฏิบัติงาน  และการพัฒนาตนเอง 
   วิธีการพัฒนาดังกล่าวใช้ได้กับผู้บริหารในทุกระดับ  สามารถทำได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง  
โดยวิธีการศึกษา จดบันทึกเอกสาร แจกจ่ายหนังสือ และการปรับปรุงรายงานจดบันทึกสำคัญหรือบันทึก
ความรู้ใหม่ ๆ 
  ๑.๒  การฝึกอบรม   
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร  สำหรับผู้บริหาร
ที่อยู่ในระดับต่าง ๆ  เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดบัต้น  ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารระดับสูง 

๖ 
 



  ๑.๓  การสัมมนา 
   การพัฒนาผู้บริหารตามแนวทางนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็น
ทิศทางในการพัฒนาองค์กรเพราะการพัฒนาผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
บริหารงาน  การแสดงความคิดเห็น  และเป็นการระดมสมองของผู้บริหารองค์กรที่มีแนวทางการบริหารที่
ใกล้เคียงกัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะจัดส่งผู้บริหารในทุกระดับเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในหน่วยงาน
ภายนอกและสถาบันหรือองค์กรที่ได้มีการจัดขึ้นในหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร 

  ๑.๔  การทัศนศึกษาดูงาน 
   เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ให้ความสำคัญกับการทัศนศึกษา 
ดูงาน  เพราะจะได้นำเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้กำหนดเป็นหลักสูตรการทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  ๑.๕  การเข้ารับการศึกษาต่อ 
   เป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหาร  โดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหลักสูตรต่าง ๆ 
ในประเทศ  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร 

๒. การพัฒนาความชำนาญการ (สายปฏิบัติ) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่อยู่ในระดับปฏิบัติงานหรือ   
สายงานที่เป็นสายผู้ปฏิบัติ  จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระดับปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  ๒.๑  การฝึกอบรม 
   การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญและสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้กับการปฏิบัติงานจนเกิดผลสำเร็จและพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดผล
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

  ๒.๒  การทัศนศึกษาดูงาน 
   การศึกษาดูงานเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเป็นการพัฒนาบุคลากรได้  ทำให้ผู้ที่ได้เข้าร่วม
โครงการสามารถนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  มาปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการ
ทำงานของหน่วยงานตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

  ๒.๓  การส่งเข้ารับการอบรมร่วมกับสถาบันที่มีการจัดอบรมเฉพาะด้าน 
   ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  บางครั้งจะต้องให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรจะมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง  ซึ่งในบางครั้งบุคลากรยังไม่มีความเข้าใจและทักษะความ
ชำนาญในเรื่องท่ีปฏิบัติ  ดังนั้นบุคลากรจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวข้อง 

  ๒.๔  การนิเทศงาน 
   เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ให้ความสำคัญกับการนิเทศงาน
ของบุคลากรที่อยู่ในสังกัด  เพราะการนิเทศงานจะทำให้บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  และได้รับการ
เสนอแนะแนวทางเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลขึ้น 
 
 

๗ 
 



  ๒.๕  การสัมมนา 
   การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายงานผู้ปฏิบัติตามแนวทางนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้  และแนวคิดจากการสัมมนา ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน  ช่วย
ให้ระบบและวิธีการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะจัดส่งบุคลากรในสาย
งานผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในหน่วยงานภายนอกและสถาบันหรือองค์กรที่ได้มีการจัดขึ้นในหลาย
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

  ๒.๖  การเข้ารับการศึกษาต่อ 
   เป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหลักสูตรต่าง ๆ 
ในประเทศ  เพือ่เพ่ิมพูนความรู้  และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร 

๓. การพัฒนาบุคลากรที่บรรจุใหม่/การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ถือเป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลต้องดำเนินการ  เพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน  
หรือโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  โดยกำหนดวิธีการพัฒนา  ดังนี้ 
  ๓.๑  การปฐมนิเทศ 
  ๓.๒  การแนะนำงาน 
  ๓.๓  การทดลองการปฏิบัติงาน 
  ๓.๔  การปฏิบัติงาน 
  ๓.๕  การฝึกอบรม 
  ๓.๖  การสัมมนา 
  ๓.๗  การทัศนศึกษาดูงาน 
  ๓.๘  การส่งเข้ารับการอบรมร่วมกับสถาบันที่มีการจัดอบรมเฉพาะด้าน 
  ๓.๙  การนิเทศงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 



บทที่  ๓ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดำเนนิการพัฒนา 

 
  การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี   
มีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เพ่ือให้
สามารถนำพาการบริหารงานขององค์กรปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการกำหนดเป็นแนวทางที่จะพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้อย่างชัดเจน 
  องค์การบริหารจังหวัดสตูล  จึงได้จัดทำเป็นแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทั้งสายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติโดยวิธีการ  ดังนี้ 

๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้  จึงต้องมีการดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ  
และในแต่ละปีจะต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จึงได้กำหนดวิธีการหรือแนวทางที่จะพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งสายงานผู้บริหารและ 
สายงานผู้ปฏิบัติงานไว้โดยวิธีการ  ดังนี้ 

๑. การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน  และการพัฒนาตนเอง 
๒. การฝึกอบรม 
๓. การประชุมสัมมนา 
๔. การทัศนศึกษาดูงาน  
๕. การศึกษาต่อ 
๖. การนิเทศงาน 
๗. อ่ืน ๆ 

๒. ระยะเวลาการดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี  (รายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาการดำเนินการปรากฏตามภาคผนวก) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

๙ 



 
บทที่ ๔ 

งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
 

๑. งบประมาณพัฒนาตามสายงานหลักสูตรสายงานผู้บริหาร 
  การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยวิธีการปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  
การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการหรืการสัมมนา  การสอนงาน  การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสม เป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลกำหนด  และตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสถาบันต่าง ๆ จัดอบรม
สัมมนา  โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เช่น ค่าลง 
ทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตรสำหรับสายงานผู้บริหาร ในช่วงระยะเวลา 
๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

๒. งบประมาณพัฒนาหลักสูตรสายงานผู้ปฏิบัติ 
  การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยวิธีการปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  
การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา  การสอนงาน  การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืน
ที่เหมาะสม เป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลกำหนด  และตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสถาบันต่าง ๆ จัดอบรม
สัมมนา  โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดสตูล  ได้จัดสรรงบประมาณไว้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ าย ในการอบรมสัมมนา   
เช่น ค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตรสำหรับสายงานผู้ปฏิบัติ ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๓. งบประมาณพัฒนาบุคลากรที่บรรจุใหม่/การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  การพัฒนาการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ได้รับการบรรจุ ใหม่ หรือ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยวิธีการปฐมนิเทศ  การแนะนำงาน  การทดลองการปฏิบัติงาน   
การนิเทศงาน  การฝึกอบรม  การสัมมนา  การศึกษาหรือดูงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธี การอ่ืนที่เหมาะสม 
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนด  และตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสถาบันต่าง ๆ จัดอบรมสัมมนา  โดยใช้
เวลาในการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสัมมนา  เช่น ค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตรสำหรับบุคลากรที่
บรรจุใหม่หรือบุคลากรที่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
 
 
 
 
 
 

       ๑๐ 



 
บทที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผล 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๒๗๙ กำหนดว่า การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มีระบบ 
การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้ทราบถึง
ความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เนื่องจากข้าราชการเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร  
ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีกระบวนการพัฒนาข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กำลังคนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ  มีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีศักยภาพเพ่ือสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพอันส่งผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ  เป็นการตัดสินการบริหารงานบุคคลโดยเทียบ
กับเกณฑ์  ซ่ึงมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงของกระบวนการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเป็นระบบ  เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจปรับปรุง  เพ่ิมเติมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นการติดตามประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำแนกได้เป็น 
๒ ส่วน คือ การประเมินผลภายใน และการประเมินผลภายนอก  ดังนี้ 
๑. การประเมินผลภายใน 
 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของตนเอง  ที่กระทำโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงาน  ดำเนินการประเมินผลการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานตนเอง     
เป็นต้น  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ เป้าหมายตามที่
กำหนด  ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

๑. กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องรายงานผลการเข้ารับการอบรม ภายใน ๓๐ วันทำการ
นับตั้งแต่วันกลับจากอบรมสัมมนา  เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

๒. กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานผลการอบรม  เมื่อครบกำหนด ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่
กลับจากอบรมสัมมนา ว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือบริหารงานให้เกิดประโยชน์
อย่างไรบ้าง 

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการอบรม 

๔. นำข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป  

๒. การประเมินผลภายนอก 
 เป็นกระบวนการตรวจสอบการบริหารงาน  ซึ่งกระทำโดยหน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นกลางจาก
ภายนอก  เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการทำงานเป็นหลักประกันคุณภาพในการดำเนินงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดว่าได้มาตรฐานเพียงใด 
 

๑๑ 



 
อ้างอิง/บรรณานุกรรม 

 
 - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒   
  - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล (ก.จ.จ. จังหวัดสตูล)
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่   
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก



รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
         

ที ่
โครงการ/ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
หลักสูตรการพัฒนา จะได้รับ ดำเนินการ 

๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการ  ลูกจ้าง - ฝึกอบรม ๑๒๐,๐๐๐.- ปีงบประมาณ พ.ศ. เกิดความสามัคค ี อบจ.ดำเนินการเอง 

  ภาพและเสริมสร้างคณุธรรมจริย และพนักงานจ้างม ี และพนักงานจ้าง - ติดตามการปฏิบตัิให ้   ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ในองค์กร บุคลากรนำ   

  ธรรม ความรู้ในการปฏิบัติงาน   เป็นไปตามประมวล     ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา   

    เกิดความสามัคคแีละม ี   
จริยธรรมของ
ข้าราชการ     งานในหน้าท่ีและม ี   

    คุณธรรมจริยธรรม   
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง     คุณธรรมจริยธรรม   

๒ ประชุมคณะผู้บริหาร  หัวหน้า เพื่อถ่ายทอดนโยบาย  คณะผู้บริหารและ ประชุม  แลกเปลี่ยนให ้ - ปีงบประมาณ พ.ศ. มีความรู้ความเข้าใจ อบจ.ดำเนินการเอง 

  ส่วนราชการ ในสังกัด อบจ.สตลู แนวทางการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้อเสนอแนะ  ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ นโยบายและแนวทาง   

    และรับทราบถึงปัญหา     (เดือนละ ๑ ครั้ง) การปฏิบัติงาน ส่งผล   

    และอุปสรรคในการ       ให้การปฏิบัติงานม ี   

    ปฏิบัติงานตลอดจนแก้ไข       ประสิทธิภาพและ   

    ปัญหาในการปฏิบัติงาน         ประสิทธิผล   

๓ ประชุมคณะผู้บริหาร  หัวหน้า เพื่อถ่ายทอดนโยบาย  คณะผู้บริหาร ประชุม  แลกเปลี่ยนให ้ - ปีงบประมาณ พ.ศ. มีความรู้ความเข้าใจ อบจ.ดำเนินการเอง 

  
ส่วนราชการ  หัวหน้าฝ่าย ใน
สังกัด  แนวทางการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้อเสนอแนะ  ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ นโยบายและแนวทาง   

  อบจ.สตลู และรับทราบถึงปัญหา และหัวหน้าฝ่าย    (เดือนละ ๑ ครั้ง) การปฏิบัติงาน ส่งผล   

    และอุปสรรคในการ       ให้การปฏิบัติงานม ี   

    ปฏิบัติงานตลอดจนแก้ไข       ประสิทธิภาพและ   

    ปัญหาในการปฏิบัติงาน         ประสิทธิผล   

         



 

ที ่
โครงการ/ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
หลักสูตรการพัฒนา จะได้รับ ดำเนินการ 

๔ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้บุคลากรแต่ละ ข้าราชการ  ลูกจ้าง - การอบรม ๑,๘๐๐,๐๐๐.- ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ทาง อบจ.ดำเนินการเอง 

  ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ตำแหน่งสามารถใช้ และพนักงานจ้าง    ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ   

    เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน        เพิ่มขึ้น และสามารถนำ   

    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   

    และประสิทธิผล             

๕ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน 
เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
บุคลากร 

บุคลากรกองงาน
ต่างๆ - การฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐.- ปีงบประมาณ พ.ศ. 

บุคลากรมีความรู้และ
เข้าใจ อบจ.ดำเนินการเอง 

  การเงินการคลังของ อบจ.สตูล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ     ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ในวิธีการเบิกจ่ายเงินและ   

    เบิกจ่ายเงินให้มีความรู้ใน การวางฎีกาเบิกจ่าย       การจัดทำเอกสารประกอบ   

    ทิศทางเดียวกัน เงิน       ในการขอเบิกเงิน   

๖ การปฐมนิเทศข้าราชการหรือ เพื่อให้ข้าราชการที ่ ข้าราชการที่บรรจ ุ - การฝึกอบรม ๑๗๖,๔๐๐.- ปีงบประมาณ พ.ศ. ข้าราชการที่บรรจุใหม ่ กรมส่งเสรมิการ 

  พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่ ได้รับการบรรจุใหม ่ ที่บรรจุใหม ่     ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปฏิบัติงานไปตามระเบยีบ ปกครองท้องถิน่ 

    รู้ระเบียบ  แบบแผน         แบบแผนของทางราชการ  
    ของการปฏิบัติราชการ             

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่
โครงการ/ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
หลักสูตรการพัฒนา จะได้รับ ดำเนินการ 

๗ หลักสตูรเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อให้ข้าราชการที่ดำรง ข้าราชการที่ดำรง - การฝึกอบรม  25,500.-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้าราชการที่ดำรง
ตำแหน่ง กรมส่งเสรมิการ 

    ตำแหน่งสามารถปฏิบตั ิ
ตำแหน่งเจ้า
พนักงาน     ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ ปกครองท้องถิ่น 

    งานในหน้าท่ีของตนได้ ธุรการ      มีความรู้ความสามารถ   

   อย่างมีประสิทธิภาพและ         เพิ่มขึ้นและนำความรูม้า   

    ประสิทธิผล         พัฒนาการปฏิบัติงาน   

๘ หลักสตูรเจ้าพนักงานพัสด ุ เพื่อให้ข้าราชการที่ดำรง ข้าราชการที่ดำรง - การฝึกอบรม  25,500.-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้าราชการที่ดำรง
ตำแหน่ง กรมส่งเสรมิการ 

   ตำแหน่งสามารถปฏิบตั ิ
ตำแหน่งเจ้า
พนักงาน     ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
พัสด ุ ปกครองท้องถิ่น 

   งานในหน้าท่ีของตนได้ พัสด ุ       มีความรู้ความสามารถ   

   อย่างมีประสิทธิภาพและ         เพิ่มขึ้นและนำความรูม้า   

    ประสิทธิผล         พัฒนาการปฏิบัติงาน   

๙ หลักสตูรเจ้าพนักงานการเงิน เพื่อให้ข้าราชการที่ดำรง ข้าราชการที่ดำรง - การฝึกอบรม  25,500.-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้าราชการที่ดำรง
ตำแหน่ง กรมส่งเสรมิการ 

  และบัญช ี ตำแหน่งสามารถปฏิบตั ิ
ตำแหน่งเจ้า
พนักงาน     ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เจ้าพนักงานการเงินและ ปกครองท้องถิ่น 

    งานในหน้าท่ีของตนได้ การเงินและบัญช ี      
บัญชีมีความรู้
ความสามารถ   

    อย่างมีประสิทธิภาพและ         เพิ่มขึ้นและนำความรู ้   

    ประสิทธิผล         มาพัฒนาการปฏิบตัิงาน   

                  
 
 
 



 โครงการ/ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
หลักสูตรการพัฒนา จะได้รับ ดำเนินการ 

๑๐ หลักสตูรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้ข้าราชการที่ดำรง ข้าราชการที่ดำรง - การฝึกอบรม  25,500.-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้าราชการที่ดำรง
ตำแหน่ง กรมส่งเสรมิการ 

    ตำแหน่งสามารถปฏิบตั ิ
ตำแหน่งเจ้า
พนักงาน     ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้ ปกครองท้องถิ่น 

   งานในหน้าท่ีของตนได้ จัดเก็บรายได ้      
มีความรู้ความสามารถ
เพิ่ม   

   อย่างมีประสิทธิภาพและ         ขึ้นและนำความรู้มา   

   ประสิทธิผล         พัฒนาการปฏิบัติงาน   

๑๑ หลักสตูรนายช่างโยธา เพื่อให้ข้าราชการที่ดำรง ข้าราชการที่ดำรง - การฝึกอบรม  25,500.-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้าราชการที่ดำรง
ตำแหน่ง กรมส่งเสรมิการ 

    ตำแหน่งสามารถปฏิบตั ิ
ตำแหน่งนายช่าง
โยธา     ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ นายช่างโยธามีความรู ้ ปกครองท้องถิ่น 

   งานในหน้าท่ีของตนได้        
ความสามารถเพิ่มขึ้น
และ   

   อย่างมีประสิทธิภาพและ         
นำความรู้มาพัฒนา
พัฒนา   

   ประสิทธิผล         การปฏิบัติงาน   

๑๒ หลักสตูรนักบริหารงานท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการที่ดำรง ข้าราชการที่ดำรง - การฝึกอบรม ๑๐๐,๐๐๐.- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้าราชการที่ดำรง
ตำแหน่ง กรมส่งเสรมิการ 

  ระดับสูง ตำแหน่งสามารถปฏิบตั ิ ตำแหน่งนักบริหาร     ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ นักบริหารงานท้องถิ่น ปกครองท้องถิ่น 

   งานในหน้าท่ีของตนได้ งานท้องถิ่นระดับสูง      ระดับสูงมีความรู ้   

   อย่างมีประสิทธิภาพและ         
ความสามารถเพิ่มขึ้น
และ   

   ประสิทธิผล         นำความรู้มาพัฒนา   

             การปฏิบัติงาน   
 


