
 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังสามปี  เพ่ือใช้ในการ

ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงาน
ส่ วนท้ องถิ่ นและพนั กงานจ้ า ง  ให้ ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 
10 ของอัตราก าลังทั้งหมด 
 
1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอน(ย้าย) 
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
โ ด ย ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ่ า น บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ และเว็บไชต์ของหน่วยงานพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.4 แต่ งตั้ งคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและเลือกสรร
ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ และสอดคล้องตาม

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน 
 
1. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ในต าแหน่ง
คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 
2. จัดท าประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลที่ว่าง ตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่งคนงานทั่วไป ด าเนินการเสร็จสิ้นขบวนการ และ
ออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 3 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
2. ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลที่ว่าง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

-เนื่องจากปริมาณงานและปริมาณ
คนสัมพันธ์กัน จึงไม่มีความจ าเป็น
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปี 
 
 
-เนื่องจากมีพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งคนงานทั่วไปลาออกจาก
ราชการ ท าให้เกิดภาวะงานล้นคน
ในกองคลัง 
 
 
-กลุ่มเป้าหมายรับรู้ประกาศรับ
สมัคร ท าให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ 
 
-ไม่มีพนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย)
เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลน 
 
 
 
-เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 



ภารกิจของหน่วยงาน 
 
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และ
ยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
 
- ไม่มีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และ
ด าเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
และความต้ องการ ในการ พัฒนาบุ คลากร ใน
หน่วยงาน 
 
2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้
อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 
2.4 ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 
 
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ.2561-2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง  ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 
 
 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสาย
งาน 
 
- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา

-ยังมีบุคลากรบางคนไม่ได้เข้ารับ
การอบรม 



พัฒนา  
3. ด้านการธ ารงรักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่ เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน 
 
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 
ในด้ านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้ านความ
ปลอดภัยในการท างาน และด้านการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
 

- ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
 
- ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
- ถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อ
ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1 
,2 เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
 
- ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลที่มีผลการประเมิน
ดีเด่น 
 
 
 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. 
2. จัดให้มีอุปกรณ์พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย เช่น ถัง
ดับเพลิง มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 
3. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

-พนักงานทุกคนรู้เส้นทาง
ความก้าวหน้าของตนเอง 
 
-ระบบยังไม่สมบูรณ์ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน

 



องค์ การบริ หารส่ วนต าบลสบปราบ  ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม 
ก ากับ  ติดตาม และดูแลผู้ ใต้บั งคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต 
 

ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ และค าสั่งแบ่งงานของ
แต่ละส านัก/กอง 
 
 
 
- มีการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  งานการคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม 
งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัด    
หน.ส านักปลัด 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  งาน
ที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงาน
ทั่วไป  งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งาน
สารบรรณ งานเครื่องราช งาน สปสช.  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  งานเขียน
โครงการ  งานฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่นงานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยัง
ชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตร ีงานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน



 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงาน
ทั่วไป  งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งาน
สารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่
ในส่วนราชการอื่น 

แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานดับเพลิง  งานป้องกัน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
พนักงานขับรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานสูบน้ า 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องสูบ
น้ า ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

คนงานตกแต่งสวน 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานดับเพลิง  งานป้องกัน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ดูแลเด็ก  1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็น งานธุรการและสารบรรณ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

คนงานประจ ารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน



 

ต าแหน่ง แต่ละโอกาส 
พนักงานสูบน้ า 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องสูบ
น้ า ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานดับเพลิง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานดับเพลิง  งานป้องกัน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ดูแลเด็ก  3. สมรรถนะหลัก 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลัง 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  
งานการเงิน  การบัญชี  การจัดเกบ็  งานพัสดุ
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักวิชาการเงินและบญัชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภณัฑ์ ส านักงาน งาน
วิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวด ราคาพัสดุ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ ส านักงาน งาน
วิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวด ราคาพัสดุ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 



 

ลูกจ้างประจ า    
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

ฝกึอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานธุรการและงานสารบรรณใน
กองช่าง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็น ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น การซ่อมแซมไฟฟ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส านักงาน  
ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

 
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
    
  ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามตารางแผนพัฒนาบุคลากรแนบท้าย 



ตารางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสตูรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏบิัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

อบต.ด าเนินการเอง 
ก.อบต.จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

             ประเภทวิชาการ 
 ประเภทท่ัวไป 
  พนักงานจ้าง 
 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานท่ีรับผิดชอบ 1. การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
3.การศึกษาดูงาน 

อบต.ด าเนินการเอง 
ก.อบต.จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ประเภทบริหาร 
 ประเภทอ านวยการ 
 ประเภทวิชาการ 
 ประเภทท่ัวไป 
 ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
3.การศึกษาดูงาน 
4. การสอนงาน 

อบต.ด าเนินการเอง 
ก.อบต.จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ประเภทบริหาร 
 ประเภทอ านวยการ 
 ประเภทวิชาการ 
 ประเภทท่ัวไป 
 ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานจ้าง 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
3.การศึกษาดูงาน 

อบต.ด าเนินการเอง 
ก.อบต.จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ประเภทบริหาร 
 ประเภทอ านวยการ 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 
 
 

1. การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
3.การศึกษาดูงาน 

อบต.ด าเนินการเอง 
ก.อบต.จังหวัด 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ประเภทบริหาร 
 ประเภทอ านวยการ 
 ประเภทวิชาการ 
 ประเภทท่ัวไป 
 ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานจ้าง 



 



ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทีไ่ด้รับการฝกึอบรมความรู้ในสายงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่ฝึกอบรม สถานที่ ระยะเวลา 

1 น.ส.ธนัฏฐาธร  ด่านอินถา ปลัด อบต. -หลักสูตร “เทคนิคการส ารวจ การประเมิน และการใชบ้ญัชีทุนทรัพย์ของที่ดิน

และสิ่งปลูกสรา้ง” 

-หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

3-5 กุมภาพันธ์ 2563 

 

17-18 กรกฎาคม 2563 

2 นางวรัญญา  ค าเชื้อ ผู้อ านวยการกองคลัง -หลักสูตร “เจาะลกึปัญหาในทางปฏบิัติและทางออกในการแก้ไขปญัหา 

ข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ” 

-หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับก าหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง เชิงปฏิบัตกิาร

เน้นการคิดวิเคราะห์ฯ” 

-หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัตงิานด้านการเงิน การคลัง 

ให้กับบุคลากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นฯ” 

โรงแรมเวียงลคอร  จังหวัดล าปาง 

 

โรงแรมคุ้มภคู า อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

13-15 มีนาคม 2563 

 

28-30 สิงหาคม 2563 

 

22-23 สิงหาคม 2563 

3 น.ส.กนกลกัษณ์  วิริยะเชษฐก์ุล หัวหน้าส านักปลดั -หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

-หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 

อปท. กระบวนการบรหิารแผนพัฒนาท้องถิ่น วธิกีารงบประมาณ ฯลฯ” 

-หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ตามกรอบ

แนวทางปฏิบัตขิองระเบียบ/หนังสือสัง่การต่างๆ ด้วยระบบบัญชีฯ” 

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

โรงแรมเชียงใหม่ภคู า อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 

จังหวัดเชียงใหม ่

17-18 กรกฎาคม 2563 

 

21-23 กุมภาพันธ์ 2563 

 

29-31 กรกฎาคม 2563 

 

4 น.ส.กานดา  ยะชะระ นักวิชาการเงินและบญัช ี -หลักสูตร “การคดิค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564ฯ” 

-หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัตงิานด้านการเงิน การคลัง 

ให้กับบุคลากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นฯ” 

โรงแรมเชียงใหม่ภคู า อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

17-19 กรกฎาคม 2563 

 

22-23 สิงหาคม 2563 

5 น.ส.สุภา  พรหมาบญุ นักพัฒนาชุมชน -หลักสูตร “การติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

จังหวัดล าปาง ฯ” 

โรงแรมบุษย์น้ าทอง  จังหวัดล าปาง 21 กุมภาพันธ์ 2563 

6 น.ส.ขวัญชีวา  เขียวทวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ -หลักสูตร “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ”(e-Plan) 

-หลักสูตร “การปฏบิัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายตาม

พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างฯ”  

-หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

โรงแรมรอยัลรเิวอร์  

กรุงเทพมหานคร 

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

22-26 ธันวาคม 2562 

 

15-16 กุมภาพันธ์ 2563 

 

17-18 กรกฎาคม 2563 

 



7 นางสุมาลี  ดีมีหาญ นักจัดการงานทั่วไป -หลักสูตร “เวทีถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ”รุ่นที่ 2 

โรงแรมดิเอมเพรส   

จังหวัดเชียงใหม ่

24 กุมภาพันธ์ 2563 

8 นายชาญธวัช  จันทรศ์รีพมิล นักทรัพยากรบุคคล -หลักสูตร “การจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-

2566 การปรับปรุงโครงสรา้งส่วนราชการ ฯลฯ” 

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

10-11 สิงหาคม 2563 

9 นางคัมภีรดา  เหมืองทอง นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ -หลักสูตร “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ”(e-Plan) 

-หลักสูตร “การปฏบิัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายตาม

พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างฯ”  

-หลักสูตร “การคดิค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564ฯ” 

โรงแรมรอยัลรเิวอร์  

กรุงเทพมหานคร 

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

โรงแรมเชียงใหม่ภคู า อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่

22-26 ธันวาคม 2562 

 

15-16 กุมภาพันธ์ 2563 

 

17-19 กรกฎาคม 2563 

 น.ส.สุพรรษา  ค าสา เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ -หลักสูตร “เทคนิคการส ารวจ การประเมิน และการใชบ้ญัชีทุนทรัพย์ของที่ดิน

และสิ่งปลูกสรา้ง” 

โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3-5 กุมภาพันธ์ 2563 

10 นางวิภาดา  พันปุ๊ด ครู ค.ศ.1 -หลักสูตร “การจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัปฐมวัยสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ” 

-หลักสูตร “ตีความวิธีปฏบิัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ

สถานศึกษาสังกัด อปท.” 

โรงแรมรอยัล ซิตี้ บางพลัด  

กรุงเทพมหานคร 

โรงแรมล าปางเวียงทอง   

จังหวัดล าปาง 

25-30 มกราคม 2563 

 

31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 

2563 

11 นางสาวเพญ็ศรี  ชัยน่าน เจ้าพนักงานธุรการ -หลักสูตร “งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ (9 ใบงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม ่

12-15 กุมภาพันธ์ 2563 

12 นายชัยวัฒน์  กลิ่นหอม ผู้อ านวยการกองช่าง - - - 

 

 

 

 

 

 


