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ค าน า 
 
 

การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน โดยบุคลากรใน
พ้ืนที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล กระทรวง กรม เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งบางภารกิจต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของท้องถิ่นในแต่ละด้านตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 – 2560 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือ
พัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี 
โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  

 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  
จะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป  

 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
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ส่วนที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

  
1. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 

1.1   สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค 

ใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และ
น าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร 
เพ่ือให้องค์กรสมารถใช้และและพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรั บเปลี่ยน
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 

1.2   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  

ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องสงเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
        ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง        
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถกูต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างในองค์กรทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และมีคุณธรรม 
จริยธรรมครอบคลุมทั้งองค์กร 
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  4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต. , พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการ
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต.) 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 22  พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน หมวด 12  ส่วนที่ 3  ข้อ 269 ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2563  ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2556             
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและด าเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0209.3/10532 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 -            
2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้ าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

  
 

1.  วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 

1.1   เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
1.2  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา 

ตนเองให้เกิดข้ึนกบับุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจะน ามาซึ่งการพัฒนาและเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ให้เกิดข้ึนในองค์กร 

1.3  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลที่สุดในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

1.4   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
        1)  ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
        2)  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

                  3)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
                  4)  ด้านการบริหาร 
                  5)  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 
2. เป้าหมายการพัฒนา 

2.1   ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 
2.2   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการพัฒนา 
2.3   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน 

  ในการปฏิบัติราชการ 
2.4   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.5   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 
2.4  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
2.5  มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม หรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ  ไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 2 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  โดย
ก าหนดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่สร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ สุจริตธรรม ที่มี
ศักดิ์ศรี (Organization Integrity)   

กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกย่องบุคลากร / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม   
 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
         และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น าเหล่านี้  
ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง และน ามาศึกษาและ  
            ประยุกต์ใช้ต่อไป 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้วเผยแพร่ 
ให้ประชาชนรับทราบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1  ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เป็นหลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพ่ือให้ 

ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) 
ฯลฯ 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะเรื่อง 
• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
• ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม      
  สามารถตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 
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 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนา 
บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร 
         ด้านธรรมาภิบาล  

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้งระบบ 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ใน 

     ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 

กลยุทธ์ที่ 2.5  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสู่มาตรฐานสากล  
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   
กลยุทธ์ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  

         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 กิจกรรมที่ 1 การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ 

แต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ  

 กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ  
แต่งตั้ง โอน ย้าย 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    
 กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
 กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง 

ชัดเจน 
กลยุทธ์ที่ 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร   
 กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน 

ท้องถิ่นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ                    
        กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดนโยบาย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) 

 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ท างาน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม   
                   สถานการณ์การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างเครือข่าย 

การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน
พ้ืนที่ที่เข้มแข็ง 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วม 
เป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 กิจกรรมที่ 3 การให้เข้าถึงศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 
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4.  การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 
 

เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  จ าเป็นต้องศึกษา
เพ่ือใหท้ราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอย่างทั่วถึงตรงตามเป้าหมายการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง ( Strengths : S ) 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ  
4. บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี  
5. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
7. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร  
8. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  
9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ  
11. องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ

ประสิทธิผล  
12. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 

และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
13. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดี 
 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
1. การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการก าหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
4. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  
5. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ  
6. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการโอนย้ายบ่อย  
7. องค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
8. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
9. ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย  
10.   องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ  

 
 



๑๐ 
 

 
11.   เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ  
12.   บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  
13.   องค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง 

  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  
2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น  
4. การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ 

บุคลากร และท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส  
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง  
8. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น  
9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น  
10. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 
 

อุปสรรค  ( Threat : T ) 
1. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ  ย้ายบุคลากรทุกระดับ ท าให้การวาง 

อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับภารกิจและไม่มีความคงทน แน่นอน 
2. ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลขาด

แคลนบุคลากรในบางสาขา เช่น ต าแหน่งวิศวกร เป็นต้น 
3. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 
4. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพของบุคลากร

ไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การท างานร่วมกัน 
5. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ก.อบต.จังหวัด  บางครั้ง 

ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อการ 

โอนย้ายบุคลากร 
7. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 
 



๑๑ 
 

 
ส่วนที่ 3 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

ล าดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 
การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การ
มอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 

5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
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ส่วนที ่4 
วิธีการ ระยะเวลาด าเนนิการและงบประมาณในการพัฒนา 

 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

1. การปฐมนเิทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

-  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปง. – ปก. เท่ากับจ านวนของ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างที่
ไ ด้ รั บ ก า ร บ ร ร จุ
แต่งตั้งใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติ งานใน
ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน 
ต าบล 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรมใน       
สายงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ ตามแผน   
การด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ       
ท างานของผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ต้น – 
บริหาร
ท้องถิ่น
ต้น/กลาง 

พนักงานส่วนต าบล
สายงานผู้ บริ หาร
แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า 
อบต. ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พนักงานส่วนต าบลสาย
งานผู้บริหารมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 2.2 โครงการฝึกอบรม          
สายงานผู้ปฏิบัตติาม
แผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

ปง. – ชก. พนักงานส่วนต าบล
สายงานผู้ปฏิบัติทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พนักงานส่วนต าบลสาย
งานผู้ปฏิบัติมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 2.3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของคณะ-
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ชก. – 
บริหาร
ท้องถิ่นต้น 
/ กลาง 

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  , 
สมาชิกสภา อบต. ,
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของผู้
เสนอโครงการ

ในแต่ละป ี

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

ผู้ บริ หาร ,สมา ชิกสภา ,
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง มีคุณธรรม
แล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ใน ก า ร
ปฏิบัติ งาน เพื่ อบริการ
ประชาชน และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ
สุข 

- ส่วนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

10 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

3. การศึกษาหรือ 
ดูงาน 

3.1 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

- เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ปง. – 
บริหาร
ท้องถิ่น
ต้น/
กลาง 

คณะผู้บริหาร ,
สมาชิกสภา อบต. ,
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของผู้
เสนอโครงการ

ในแต่ละป ี

ปีงบประมาณ 
2564 - 256 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ    
ได้รับวสิัยทัศน์ใหม่
และน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
ส านักงานปลัด ฯ   

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปง. – 
บริหาร
ท้องถิ่น
ต้น/
กลาง 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 
สังกัดส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการและ
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปง. – 
บริหาร
ท้องถิ่น
ต้น/
กลาง 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง 
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองคลัง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ 

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองช่าง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปง. – 
บริหาร
ท้องถิ่น
ต้น/
กลาง 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ  

 4.4 โครงการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อมทบทวน 
และวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ปง. – 
บริหาร
ท้องถิ่น
ต้น/
กลาง 

คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทุกคน
และประชาชนผู้สนใจ 

- ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัตไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

5. การสอนงาน 
การให้ค าปรึกษา
หรือวิธีการอื่น 

5.1 โครงการอื่น ๆ ทีส่ามารถ
ก าหนดได้ภายหลังตามความ
จ าเป็นและสถานการณ ์

- เพื่อยกระดับความรู้
ของบุคลากรและ
รองรับนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย 

ปง. – 
บริหาร
ท้องถิ่น
ต้น/
กลาง 

 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างทุก
คนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละโครงการ 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถน ามาปฏิบัตไิด้
ด้วยความถูกต้องและ
เหมาะสมตามความจ า
เป็นและสถานการณ์
ตามความเหมาะสมกับ 
 ต าแหน่ง 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

  
องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนกังานส่วนต าบล 
 

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย ประกอบด้วย  

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                       ประธานกรรมการ 
2.  หัวหน้าส่วนราชการทุกคน                                  กรรมการ 
3.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบล ก าหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบเพ่ือพิจารณา 
 นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว ในการที่มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลใน
แต่ละครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เป็นผู้ด าเนินการจะท าการประเมินผลการพัฒนาความรู้ ในแต่
ละครั้งเป็น 2 ระยะ คือ 
 1.  ระยะก่อนการด าเนินการ  โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจก่อนได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
 2.  ระยะหลังการด าเนินการ  โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 
หลังจากได้รับการอบรมพัฒนาความรู้  แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนนแตกต่างจากก่อนอบรม
และหลังอบรมอย่างไร 
 ส าหรับการส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมต้องกลับมารายงานผล
การเข้ารับการอบรมให้นายกฯ ทราบ ว่าได้รับความรู้ใหม่ ๆ  เพ่ิมเติมจากเดิมอย่างไรบ้าง 
 ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงานจะมีการประเมินและ
สรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของ อบต. ได้ทราบ เพ่ือน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป และ
รายงานให้นายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแลได้รับทราบต่อไป 
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