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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – ๒๕๖3  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนานันน  รด้ค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  ทันงนีนเพ่ือพัฒนาหห้พนักงานส่วนต าบลรด้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักการ และวิธี
ปฏิบัติราชการ ตลอดทันงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้าง   และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือหห้ด ารงรว้ซึ่งความเป็นบุคลากรที่ดี  โดยรด้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหห้สอดคล้อง
ส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งเพ่ือหห้รด้รับการพัฒนาหนหลาย ๆ มิติ  ทันงหนด้านความรู้พืนนฐานหนการปฏิบัติ
ราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานหนหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานหนแต่ละ
ต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนแต่ละต าแหน่งหห้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   และบังเกิดผลดีหนด้านการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาต่อรป 
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ส่วนที่  ๑ 

หลักการและเหตุผล 
 
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนนอย่างต่อเนื่องทันงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี 

ส่งผลหห้ประเทศรทยต้องเร่งปรับตัวเพ่ือหห้สามารถยืนหยัดแข่งขันหนเวทีโลกรด้อย่างมีศักยภาพ นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาคุณภาพข้าราชการหห้มีทัศนคติที่ เอืนอต่อการหห้บริการ
ประชาชน รวมทันงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบขันนตอนและวิธีปฏิบัติงานอันจะท าหห้การบริหารราชการ มี
ความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งหส  ตรวจสอบและประเมินผลรด้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๔๕ รด้วางกรอบการบริหารราชการแผ่นดินแนวหหม่ 
โดยก าหนดรว้หนมาตรา ๓/๑ ความว่า การบริหารราชการต้องเป็นรปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค้าหนเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขันนตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่รม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ  การกระจายอ านาจตัดสินหจ 
การอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน   ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  รด้แปลงหลักการเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ .ศ.๒๕๔๕ หห้มีความชัดเจน และเป็นบทบังคับหห้ส่วน
ราชการต้องปฏิบัติ โดยรด้ก าหนดขอบเขตความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึงการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อรปนีน 

๑)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าหนเชิงภารกิจของรัฐ  
๔) รม่มีขันนตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการหห้ทันต่อสถานการณ์  
๖)  ประชาชนรด้รับการอ านวยความสะดวก และรด้รับการตอบสนองความต้องการ  
๗)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 
ภายหต้ข้อบังคับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนรขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ  ๒๖๙  ก าหนดหห้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  
อันจะท าหห้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหนต าแหน่งนันนรด้อย่างมีประสิทธิภาพ   และข้อ  ๒๗๘  ก าหนดหห้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ   ๒๗๑   แล้วเสนอหห้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด  (ก. อบต. จังหวัด )  พิจารณาหห้ความเห็นชอบ  โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นหนการพัฒนา  กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ารับการพัฒนา  หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา    งบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด  ( ก. อบต. จังหวัด )  พิจารณา
และมีมติเห็นชอบแล้วหห้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหช้บังคับเป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อรป 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจึงรด้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖3 ขึนน  เพ่ือกระตุ้นหห้เกิดการสร้างวัฒนธรรมหหม่
หนการปฏิบัติงานหนระบบราชการ  การท างานร่วมกันเป็นทีม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และการปลดปล่อย
พลังความคิดของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนา  หนทุกระดับหห้ร่วมกันพัฒนาและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงหนองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น าหห้เกิดขึนน  อันจะก่อหห้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเองดังนีน 

๑. ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากถ้า
บุคลากรภายหนองค์กรมีความเชี่ยวชาญหนงานที่ท ามากขึนน ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึง
เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยหห้สามารถพัฒนาองค์กรหห้ก้าวทันกับความเจริญ สามารถแข่งขันกับธุรกิจอ่ืนรด้อย่าง
เต็มภาคภูม ิ

๒. ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการท างานสูงขึนน โอกาสก้าวหน้าหน
หน้าที่การงานก็จะมากขึนนด้วย นอกจากนีนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกจากงาน
ของคนที่มีฝีมือลง   เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจะเกิด
ความทุ่มเทและเอาหจหส่หนการท างาน   เพ่ือหห้งานหนหน้าที่ของตนเองบรรลุถึงผลส าเร็จขององค์กร  
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ส่วนที่  ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนา  รด้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปี

งบประมาณ 2561 – 2563  ขึนนมาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะ
ท าหห้บุคลากรหนต าแหน่งนันนๆ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการรด้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการพัฒนา  ดังนีน  

 

๑. วัตถุประสงค์การพัฒนา 

๑.๑ เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล หห้มีสมรรถนะด้านความคิด มีจิตส านึกหนการพัฒนาตนเองเพ่ือหห้
รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะหนการหช้ความคิด เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล หห้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกินขึนนหนองค์กรและหนอนาคต และส่งเสริมและพัฒนาหห้พนักงานส่วนต าบลร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงาน
เอกชน และประชาชน 
 ๑.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันหนองค์กร เพ่ือเป็น
เครื่องมือหนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถหนการปฏิบัติงาน รวมทันงพัฒนาหห้มีคุณธรรมและจริยธรรม
หนการปฏิบัติงาน 
 

๒.  เป้าหมายการพัฒนา 

เพ่ือหห้พนักงานส่วนต าบลหนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนา  สามารถที่จะ
ด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่รด้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงรด้ก าหนดหห้พนักงานส่วนต าบลตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนา  ทุก
ต าแหน่งที่รด้รับการบรรจุแต่งตันง  จะต้องรด้รับการพัฒนาหห้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลและ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่
พัฒนาฉบับนีน  โดยหนแผนอัตราก าลังสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนามีจ านวนพนักงานส่วนต าบล
จ านวนรวมทันงสินน  43  อัตรา  บรรจุและแต่งตันงจริง  ๓2  คน  อัตราว่าง  11  คน  ตามรายละเอียดดังนีน 
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บัญชีสรุปข้อมูลพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   

ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 
(อัตรา) 

ข้อมูลพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

๑. นักบริหารงานท้องถิ่น : กลาง 1   
    (นายธวัช   ขจรกลิ่น)    
ส านักงานปลัด    
๒. นักบริหารงานทั่วรป : ต้น ๑  ๑. ผู้ชว่ยนักจัดการงานทั่วรป 1. คนครัว 
    (นายสิทธิกร  คงสืบชาติ) 
 
 
 

     (นางสาวสุกัญญา  สายสร้อย)     (นางสาวพยุง  พูลสวัสดิ์) 
3. นักทรัพยากรบุคคล : ชก 1 2. ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
2. พนักงานขับรถยนต ์

    (นางสาวนิตยา  ภู่ทอง)     (นายจิรัฏฐ์  อู่เงิน)     (นายชาติ  อยู่ชมบุญ) 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  :  ชก ๑  3. ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน 3. คนงานทั่วรป 
    (นางสาวอรรถพร  หมอนทอง)      (นางสาวลดาวัลย์  เขียวข า)     (นายมานะ  บานแย้ม) 
5. นักพัฒนาชุมชน  (ชก.) ๑  4. พนักงานขับรถยนต์ 4. นักการ 
    (นางกัญญาภัค  สานมาอินทร์)      (นายประยูร  พูลสวัสดิ์)     (นายสุทัศน์  คงบังคับ) 
6. นิติกร (ปก./ชก.) 1  5. ยาม 

-ต าแหน่งว่าง-       (นายทวี  สมนึก) 
7. นักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) 1   

-ต าแหน่งว่าง-    
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ (ชง.) 1   
    (จ่าเอกสุวัช  วาสนา)    
กองคลัง    
9.  นักบริหารงานการคลัง : ต้น 
     -- 9     -- 

๑  ๕. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ  
    (นางบุษราคัม  ชูบ้านนา)      (นางสาวสุวิมล  ภู่ทอง)  
10. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 6. ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายรด้  

-ต าแหน่งว่าง-  -ต าแหน่งว่าง-  
11.  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  (ปง./ชง.) ๑    

-ต าแหน่งว่าง-    
๑2. เจ้าพนักงานพัสดุ   (ชง.) ๑    
     (นางสาวสุชารัตน์  ทองฉาย)    
๑3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายรด้  (ปง.) ๑    
      (นางสาวเนตรนภา  คชกฤษ)    
๑4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ลูกจ้างประจ า) 

๑     
       (นางพัฑฒิดา   นาคเถ่ือน : )  
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ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล จ านวน 
ข้อมูลพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
กองช่าง    
๑5. นักบริหารงานช่าง : ต้น ๑  7. ผู้ชว่ยนายช่างโยธา ๖. พนักงานจดมาตรวัดนน า 
       (นายณรงศักดิ์  โต๊ะเจริญ)      (นายจิรภัทร   กรแก้ว)      (นายนุกูล  มิตรประเสริฐ) 
๑6. นายช่างโยธา   (ปง./ชง.) 1  ๗. พนักงานจดมาตรวัดนน า 

-ต าแหน่งว่าง-       (นายสุรินทร์  เกตุแก้ว) 
๑7. เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) ๑   ๘. พนักงานผลิตนน าประปา 

- ต าแหน่งว่าง -        (นายธนพล  อ่วมเมือง) 
18. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1  ๙. พนักงานผลิตนน าประปา 

-ต าแหน่งว่าง-        (นายพิเชษฐ์  อยู่ชมบุญ) 
   ๑๐. พนักงานผลิตนน าประปา 
        (นายชัชวาล  วงษ์รัสมี) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
๑9. นักบริหารงานการศึกษา : ต้น  ๑  8. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก 11. ผู้ดูแลเด็ก 

  -ต าแหน่งว่าง-     (นายนธี   สังข์ศิริ)       -ต าแหน่งว่าง- 
20. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)    

-ต าแหน่งว่าง-    
21. ครู  (คศ.๑) ๑ 9. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก  
       (นางพัชรี  สังข์ศิริ)      (นางสาวชวนชม แซ่สือ)  

แซ่สือ) 
 

22. ครู  (คศ.1) ๑  
อัตรา 

  
     (นางสาวภรชิตา  แอยอด)  -ต าแหน่งว่าง-  
23. ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 1   
      (นางสาวศรีนวล เกิดสมนึก)    

รวม 23 9 ๑1 
โดยหนแผนพัฒนาบุคลากรก าหนดหห้พนักงานส่วนต าบลหนแต่ละต าแหน่งจะต้องรด้รับการ 

พัฒนาอย่างน้อยหนหลักสูตรหดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรด้ก าหนดรว้
ดังต่อรปนีน (๑)  หลักสูตรความรู้พืนนฐานหนการปฏิบัติราชการ 

(๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานหนหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานหนแต่ละต าแหน่ง 
(๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(๖) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
(๗) ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารงานของ อปท 
(๘) หลักสูตรวินัยเบืนองต้น 
((99))  ระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการและฝ่ายการเมือง   
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ส่วนที่  ๓ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

 
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนารด้ก าหนดวิสัยทัศน์   

พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือเป็นกรอบแนวทางหนการพัฒนาบุคลากรหนความ
รับผิดชอบ  ของแต่ละต าแหน่งหนรอบระยะเวลาสามปีตามแผนอัตราก าลัง  3  ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 
2563  ดังนีน 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนารด้ก าหนดวิสัยทัศน์ส าหรับ
การพัฒนาบุคลากรรว้ดังนีน 

                               ทันสมัย              ร่วมใจประสาน 
                               บริการเป็นเลิศ         เทิดคุณธรรม 

ทันสมัย   (M : Modern)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจะต้องมี  
ความทันสมัยหนการหช้ระบบสารสนเทศ  มีทักษะ  เทคนิคหนการถ่ายทอดและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

ร่วมใจประสาน (U : Unity)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจะต้องมี 
ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว   เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์  หห้บรรลุตามเป้าหมาย 

บริการเป็นเลิศ  (S : Service - mind)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่ 
พัฒนาจะต้องปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “ข้าราชการคือผู้ท างานให้
ประชาชนชื่นใจ”  คือการหห้บริการประชาชนด้วยความจริงหจ  เพ่ือสนองนโยบายรัฐหห้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่ต้องเป็นรปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขันนตอนการ
ปฏิบัติงาน  ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่รม่จ าเป็น  การกระกระจายอ านาจการตัดสินหจ  การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน  ทันงนีนหนการปฏิบัติ
หน้าที่ต้องหช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เทิดคุณธรรม   (T : Transparency)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนา 
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งหส 

 พันธกิจการพัฒนาบุคลากร    องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนามีพันธกิจส าหรับการพัฒนา
บุคลากร   ดังนีน 

- จะต้องสร้างระบบการพัฒนาก าลังการจัดการความรู้หห้เป็นมาตรฐาน 
- จะต้องส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ  ภายหต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย  

โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 
 -  จะต้องเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  ทันงหนระดับ
พืนนที่และระดับประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาบุคลากร 
 -  จะต้องด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการหห้ความรู้ความเข้าหจทักษะและทัศนคติหน
กระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเองหห้เกิดแก่บุคลากรหนสังกัดทุกส่วนราชการหนความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร    องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนารด้ก าหนด
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนาบุคลากรรว้ดังนีน 

-  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจะต้องสามารถปฏิบัติงานรด้อย่างมืออาชีพ    
(Knowledge  Worker)  สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

-  ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจะต้องมีมาตรฐาน  สามารถ
รองรับภารกิจต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลรด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมจะต้องมีคุณภาพ  ทันสมัย   เหมาะสม  และเพียงพอ 
-  กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจะต้องมีความต่อเนื่อง  

สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่รปสู่สาธารณะรด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  จะต้องขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการรปยังองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นเพื่อแสวงหาความ

ร่วมมือ  แนวทางการปฏิบัติและด าเนินกิจกรรมร่วมกันตามโอกาสและความเหมาะสม 
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ส่วนที่  ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

 
ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่รด้กล่าวรว้หนส่วนที่ ๓  ของแผนพัฒนา 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนา จึงรด้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลรว้เพ่ือหห้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์รว้ทันงหมด ๓   ยุทธศาสตร์ดังนีน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความรู้หห้กับบุคลากรหห้สอดคล้อง   
                กับสมรรถนะที่จ าเป็นหนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ 
               รองรับความก้าวหน้าหนสายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ 
                เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึนนหนองค์กรและ    
                หนอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับ 
               เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และ 
               ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมหห้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
                หนการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างวัฒนธรรมหนองค์กรหห้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้  
               ร่วมกันหนองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือหน 
               การพัฒนาศักยภาพและความสามารถหน 
               การปฏิบัติงาน 

 
โดยสามารถที่จะแยกรายละเอียดในแต่ละประเด็นของแต่ละยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้ 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ประจ าปงีบประมาณ 2561 - 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาความรู้หห้กับบุคลากรเพื่อหห้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นหนการปฏิบัติงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้

ประจ าสายงานของบุคลากร 
ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 

- บุคลากรรด้รับการพัฒนาด้านทักษะและ
ความรู้ประจ าสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรหช้สมรรถนะหนการปฏบิัติงาน 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
หนการปฏิบัติงานหนสายงาน ร้อยละ 90 

70,000 × × × ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักหห้กับบุคลากร 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรรด้รับการพัฒนาด้านศักยภาพหลัก 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรหช้สมรรถนะหลักหนการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
หนการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 
 ร้อยละ 90 

70,000 × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าหนสายงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะหนการปฏิบัติงานแตล่ะ
สายงานจากหน่วยงานอื่น 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรรด้รับการพัฒนาทักษะหนการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่น  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรรด้รับการพัฒนาทักษะประเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
หนการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 90 

80,000 × × × ส านักปลดั 

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจหุหม่ ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรที่บรรจุหหมร่ด้รบัการปฐมนิเทศ 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรบรรจุหหมเ่ข้าหจหนบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
หนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

60,000 × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าหนสายงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
3 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมบุคลากร ร้อยละของผูร้ดร้ับการบันทึก

ข้อมูลการฝึกอบรม 
เชิงปริมาณ 
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมรด้รับการบันทึก
ข้อมูล  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบ
รด้  ร้อยละ 90 

- × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึนนหนองค์กรและหนอนาคต 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหน

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ รด้รับการพัฒนา
ศักยภาพหนการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติงาน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
องค์กรมีผู้บรหิารที่มภีาวะผู้น าและบังคับ
บัญชารด้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 

50,000 × × × ส านักปลดั 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการ
ต่างๆ ท่ีหน่วยงานอ่ืนจัด 

ร้อยละของผเูข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรรด้รับการอบรมกบัหน่วยงานอื่น 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสามารถน าความรู้ทีร่ดร้บัมาพัฒนา
งานรด้อย่างประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรมีบุคลากรที่มคีวามรู้ และช่วยพัฒนา
องค์กร 

- × × × ส านักปลดั 

 
 
 
                                          
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563                                                          หน้า 12 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที ่บริการ

ประชาชน 
ร้อยละหมู่บ้านที่มารับบริการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนประชาชนท่ีมาหช้บริการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของโครงการ 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนรด้รับความสะอาดหนการหห้บริการ 

10,000 × × × กองคลัง 

2 โครงการรร่หหมต่ าบลสะอาด 
ปราศจากขยะ 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ความสะอาด ปราศจากขยะ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
ประชาชนรดร้ับความพึงพอหจ 
 

30,000 × × × ทุกส่วนราชการ 

3 โครงการอบรมทบทวนเพ่ิม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมบูรณ์ของเนืนอหาท่ีอบรม ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- อปพร. ท่ีเข้าร่วมอบรมสามารถน าความรูร้ป
หช้ประโยชน์รดจ้ริง 

180,000 × - × ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
4  โครงการส่งเสรมิและรณรงค์หห้

ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับภยัและการ
ป้องกันอุบัติภัยจากการจมนน า 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนเด็กท่ีเข้ารับการอบรม รอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กรด้เรียบรู้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
จมนน า 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เด็กสามารถน ารปหช้ประโยชน์รดจ้ริง 

80,000 × - × งานป้องกันฯ 
(ส านักปลัด) 

5 โครงการค่ายศิลปะโรงเรียน 
บ้านรางจิก 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- กลุ่มโรงเรียนหนต าบลรร่หหม่พัฒนาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- โครงการด าเนินการ รด้สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เด็กนักเรียนรด้เรียนรู้พืนนฐานหนการวาดรูป 
และจินตนาการของตัวเอง 

45,000 × × × กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
6 โครงการค่ายวิทยาศาสตร ์

โรงเรียนบ้านรร่หหม่พัฒนา 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนเด็กกลุ่มโรงเรียนหนต าบลเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กสามารถน าความรู้มาหช้ปรโยชน์รด้ ร้อย
ละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เด็กนักเรียนรด้เรียบรู้หลักการวทิยาศาสตร์
เพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีเรียนหนชันนเรียน 

45,000 × × × กองการศึกษาฯ 

7 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กรดร้ับความสนุกสนานเหมาะสมกับวัย 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เด็กรด้เรียนรู้และร่วมท ากิจกรรมกับเพื่อน 
 

55,000 × × × กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
8 โครงการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับเด็ก

และเยาวชน 
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วม

โครงการ 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กรด้เรียนรู้เพิ่มเติมจริยธรรม รอ้ยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เป็นการปลูกฝังจริยธรรมหห้กับเด็กและ
เยาวชนรดเ้รียนรู ้

15,000 × × × กองการศึกษาฯ 

9 โครงการค่ายภาษาพาเพลิน ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการ  รอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กรดร้่วมกิจกรรมเกีย่วกับภาษาอังกฤษขันน
พืนนฐาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เป็นการเพิ่มประสิทธิด้านภาษาขันนพืนนฐาน
หห้กับเด็กๆ 

45,000 × × × กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
10 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลรร่หหม่พัฒนา 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กๆ กล้าแสดงความคดิเห็น ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เด็กรด้เรียนรู้ขันนตอนการท างานเป็นกลุ่มและ
กล้าแสดงออก 

10,000 × × × กองการศึกษาฯ 

11 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
รข้เลือดออก 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ป้องกันโรครข้เลือดออก ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนหนพืนนท่ีจะรด้รู้จักวิธีการก าจัด
ยุงลายที่เป็นพาหะน าโรค 

10,000 × × × ส านักปลดั 
(งานพัฒนาชุมชน) 

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกร้ขโรค
เอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์หน
ชุมชน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เป็นการรณรงค์และเรียนร็ถืงอันตรายที่จะ
เกิดรด้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เด็กนักเรียนรดรู้้วิธีการปฏิบตัิตนและวิธี
ป้องกันจากโรค 

10,000 × × × กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
13 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกร้ข

ปัญหาเรื่องสารเสพตดิ 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เพื่อแก้รขปัญหายาเสพตดิหนพืนนท่ี 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชากรหนพืนนท่ีห่างรกลยาเสพติด 

10,000 × × × ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

14 โครงการรร่หหมต่ าบลสะอาด 
ปราศจากขยะ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ต าบลรร่หหมส่ะอาด  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ต าบลรร่หหมส่ะอาด ปราศจากขยะ 

30,000 × × × ทุกส่วนราชการ 

15 โครงการถนนสวยด้วยท้องถิ่น ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ท้องถิ่นสวย น่าอยู ่ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ท าหห้ถนนสวน น่ามอง น่าอยู่ 

130,000 × × × ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
16 โครงการน าร่องเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง

ตามพระราชด าริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนรด้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนสามารถน าความรูร้ปปฏิบัติรด้ 

80,000 × × × ส านักปลดั 

17 โครงการชะอ าร่วมหนเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เป็นการเอาชนะยาเสพตดิ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนหากรกลยาเสพติด 

10,000 × × × กองคลัง 

18 โครงการชะอ าพร้อมหจจัดระเบยีบ
สังคมเชิงบูรณาการ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เป็นการเสริมสร้างสังคมหห้มีระเบียบ 

10,000 × × × กองคลัง 

 
 
 

                                          
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563                                                          หน้า 19 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
19 โครงการกีฬาเยาวชนต าบลรร่หหม่

พัฒนา 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เสริมสร้างเยาวชนหห้เล่นกีฬา รอ้ยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เพื่อเยาวชนจะรดเ้ล่นกีฬาหา่งรกลยาเสพติด 

30,000 × × × กองการศึกษาฯ 

20 โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค ์ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมเยาวชนหห้มีความคิดสร้างสรรค ์
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เยาวชนจะรดร้่วมกันคิด ร่วมกันท า และ
เรียนรู้การอยู่รวมกัน 

30,000 × × × กองการศึกษาฯ 

21 โครงการจดังานวันสงกรานต์และสืบ
สานประเพณรีดนน าด าหัวผูสู้งอาย ุ

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานเป็นรปด้วยความเรียบร้อย 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เป็นการสืบสานประเพณรีทย 

30,000 × × × กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหห้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
22 โครงการ “ลานศิลปะ วัฒนธรรมและ

ดนตรเีพื่อเด็กและเยาวชน 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เยาวชนรด้เรียนรู้การเล่นดนตรี ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ส่งเสริมเยาวชนหห้มีความสนหจดนตรี และ
วัฒนาธรรมท้องถิ่น 

20,000 × × × กองการศึกษาฯ 

23 โครงการงานพระนครครีี – เมืองเพชร ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรียบรอ้ย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนการจดังานประเพณีของจังหวัด 

40,000 × × × กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาบุคลากรหห้เป็นคนด ี
กลยุทธ์ที่ 2  สง่เสริมหห้บคุลากรมีคุณธรรม จริยธรรมหนการปฏิบัตงิาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมด้านคณุธรรม จรยิธรรมหห้กับ
บุคลากร ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรจะรด้บุคลากรทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม 

20,000 × × × ส านักปลดั 
 

2 กิจกรรมต่อต้านการทุจรติหน
หน่วยงานและหนต าบลรร่หหม่พัฒนา 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรรด้รับความรูเ้พิ่มเตมิหนเรื่องการ
ต่อต้านทุจรติ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เพื่อต่อต้านการทุจรติหนองค์กร 

- × × × ทุกส่วนราชการ 

3 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
 เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าหจเรือ่งการ
ต่อต้านทุจรติ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรมีประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

- × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนรู้ร่วมกันหนองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือหนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถหนการปฏิบัติงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 ประชุมประจ าเดือนพนักงานส่วน

ต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมประชุม เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรหช้สมรรถนะหนการปฏบิัติงาน ร้อย
ละ 90 
เชิงประโยชน์ 
องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหน
การปฏิบัติงานหนสายงาน ร้อยละ 90 

- × × × ทุกส่วนราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้หนองค์กร ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าหจโครงการ 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
 - องค์กรรด้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้งานร่วมกัน 

- × × × ทุกส่วนราชการ 

3 โครงการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรพึงพอหจโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรขับเคลื่อนงานรด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- × × × ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนรู้ร่วมกันหนองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือหนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถหนการปฏิบัติงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
4 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล

รายงานประชาชน 
ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 

- รายงานผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนรด้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีหห้
ประชาชนทราบ 

30,000 × × × ส านักปลดั 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัท าฐานข้อมูลหนการ
ช่วยเหลือและดูแล ผู้ด้วยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากรร้ ทีส่มควร
รด้รับการสงเคราะห์หนด้านตา่งๆ 

ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- ความส าเร็จหนการจดัเก็บข้อมลู ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ข้อมูลครอบคลมุทันงต าบล ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรมีฐานข้อมูลหนการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผู้ยากรร ้

10,000 × × × งานนักพัฒนา
ชุมชน  

(ส านักปลัด) 
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ส่วนที่  ๕ 
การวิเคราะห์  SWOT 

องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนามีภารกิจ  อ านาจหน้าที่หนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
และวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้รขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๕ ) พ.ศ.  ๒๕๔๖  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขันนตอนการกระจายอ านาจหห้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  รวมทันงหนกรอบของกฎหมายอ่ืนที่รด้ก าหนดรว้โดยหห้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่เข้ารปด าเนินการแก้รขปัญหาหนเขตพืนนที่หห้ตรงกับความต้องการของประชาชน  ซึ่งรด้
ก าหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลออกเป็น  ๗  ด้าน  ดังนีน    

๑. ด้านโครงสร้างพืนนฐาน 
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๕. ด้านการบริการจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จากภารกิจทันง  ๗  ด้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจะสามารถแก้รขปัญหาหห้เป็นรปอย่าง

มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหนพืนนที่  หรือสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาต าบล  และนโยบายรัฐบาล  หรือ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรด้หรือรม่นันน   จะขึนนอยู่กับหลักความสามารถของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาเป็นส าคัญ   ดังนันนการพัฒนาบุคลากรหห้มีศักยภาพที่จะสามารถรองรับ
ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดรว้จึงเป็นสิ่งส าคัญ   ซึ่งสามารถวิเคราะห์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน ารปสู่การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรด้ดังนีน 

  การวิเคราะห์การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่
พัฒนา ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ (SWOT  ANALYSIS) เพ่ือน ารปสู่การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไร่ใหม่พัฒนา   ประกอบด้วย 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรมีความรับผิดชอบงานหนหน้าที่ 1. ขาดบุคลากรหนการท างานหนต าแหน่งที่ส าคัญ 
2. มีงบประมาณเพียงพอหนการพัฒนาบุคลากร 2. บุคลากรบางต าแหน่งขาดการวางแผนหนการปฏิบัติงาน 
3. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอหนการปฏิบัติงาน 3. ขาดการวางแผนหนการพัฒนาบุคลากรหนแต่ละกอง 
4. รม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 4. บุคลากรรม่หห้ความส าคัญของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและมักจะรม่ยอมรับผลการประเมิน 
5. มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เอืนอต่อการปฏิบัติงาน
และการเรียนรู้เพิ่มเติม 

5. บุคลากรรม่หห้ความส าคัญและรม่คิดจะเรียนรู้เพ่ิมเติมหน
เรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศหหม่ๆหนการท างาน 
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 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ไร่ใหม่พัฒนา   ประกอบด้วย 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
1. สถาบันการศึกษา ส่วนราชการภายนอก พร้อมหห้
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

1. บุคคลภายนอกรม่ เข้ าหจระบบ ขันนตอน หนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและหห้ความ
ร่วมมือเป็น เครือข่ายหนการร่วมงานการพัฒนา
บุคลากร 

2. นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง และบางครันงงาน
เร่งด่วนเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3 . การปฏิ รูป ระบบราชการที่ เน้ นการพัฒ นา
บุคคลากรภาครัฐ 

3. ระเบียบ หนังสือสั่งการ รม่มีความชัดเจน ท าหห้การ
ปฏิบัติงานบุคลากรรม่ถูกตอ้ง 

4. เทคโนโลยี มีความทันสมัยท าหห้สะดวก รวดเร็วหน
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น หนการเพ่ิม
ศักยภาพหนการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563       26 



 
ส่วนที่  ๖ 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

หนการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนานันน  
ก าหนดโดยหช้ข้อมูลจากความจ าเป็นหนการพัฒนา  โดยการศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ  ทันงหนฐานะตัวบุคคล  และฐานะต าแหน่งหน้าที่ที่ก าหนดรว้หนแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนา ตลอดทันงความจ าเป็นหน
ด้านความรู้ความสามารถทั่วรปหนการปฏิบัติงานด้านทักษะเฉพาะของงานหนแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร 
และด้านคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ผลการวิเคราะห์งานหนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่งเพ่ือหห้สามารถปฏิบัติราชการตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้าง   ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจะต้องรด้รับการพัฒนาทุก
ต าแหน่ง ภายหนกรอบระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฉบับนีน    โดยบุคลากรแต่ละต าแหน่ง
จะต้องรด้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนหลักสูตรหดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนีน 

(๑) หลักสูตรความรู้พืนนฐานหนการปฏิบัติราชการ รดแ้ก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วรป เช่น ระเบียบกฎหมาย   นโยบายส าคัญของรัฐบาล   โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  เป็นต้น  

(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานหนหน้าที่รับผิดชอบ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา   
การฝึกอบรมภาคสนาม 

(๓) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานหนแต่ละต าแหน่ง รด้แก่ ความรู้ 
ความสามารถหนการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งหดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานด้านคอมพิวเตอร์    
งานด้านช่าง เป็นต้น 

(๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร รด้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ 
ประชาชน เช่น  หนเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงหจ การประสานงาน เป็นต้น   

(๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม รด้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมหนการปฏิบัติงาน   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพหนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

(๖) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว รด้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมหห้สามารถ 
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนรด้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  (7) หลักสูตรด้านระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กาบริหารส่วนต าบล 
  (8) หลักสูตรวินัยเบืนองต้น 
  (9) หลักสูตรเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการและฝ่ายการเมือง 
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ส่วนที่  ๗ 

ขั้นตอนการพัฒนา  วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและแผนพัฒนาบุคลากร 
เป็นรายบุคคล 

 
๑.  ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร 

ขันนตอนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาแบ่งรด้ดังนีน 
๑.  การเตรียมการและการวางแผน   

๑.๑   การหาความจ าเป็นหนการพัฒนาผู้อยู่หต้บังคับบัญชาแต่ละคน โดยการศึกษาวิเคราะห์ 
ดูว่าพนักงานส่วนต าบลแต่ละคนสมควรจะต้องรด้รับการพัฒนาด้านหดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานรด้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานรด้ตามมาตรฐานที่ก าหนดรว้   โดยพิจารณาจากบทบาทของผู้ที่ เกี่ยวข้อง   
ประกอบด้วย  
            บทบาทผู้ปฏิบัติงาน 
   ๑. ระบุเป้าหมายการพัฒนาและกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

๒. ระบุความรู้ ทักษะ ความสามารถท่ีต้องการพัฒนา 
๓. ปรึกษาผู้บังคับบัญชาระดับต้น  พ่ีเลีนยง   เพ่ือหาข้อตกลงร่วมเก่ียวกับเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์และกิจกรรมการพัฒนา 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยฝึกอบรม เพื่อก าหนดระยะเวลา / 

กิจกรรมการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดรว้ 
๕.  ด าเนินการพัฒนาตามแผน 
๖.  แจ้งหห้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือประเมินผลการพัฒนา และติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 

                       บทบาทผู้บังคับบัญชา 
๑. หห้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานหนปัจจุบันและช่วยระบุถึงจุดแข็งและ 

เรื่องท่ีควรปรับปรุง 
๒. หห้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนแนวโน้มหนอนาคต 

               ๓. ประเมินหาความจ าเป็นหนการพัฒนาช่วยพนักงานส่วนต าบลหนการวางแผนและ 
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือหห้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุรว้ 

๔. หห้ค าปรึกษาและหห้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานหนเรื่องการพัฒนา 
๕. พิจารณาว่ากิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ สนับสนุนเป้าหมายตามแผนพัฒนาพนักงานส่วน 

ต าบล 
๖. ประเมินผลการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน 

 
๑.๒  จัดประเภทของความจ าเป็นหนแต่ละด้านรด้แก่ด้านความรู้ทั่วรปหนการปฏิบัติงาน  ด้าน

ความรู้และทักษะเฉพาะของงานหนแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
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๒.  การด าเนินการพัฒนา   

  การเลือกวิธีพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่เหมาะสมเมื่อรด้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้
อยู่หต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นหนการพัฒนาแล้วจะน าข้อมูลเหล่านันนมาพิจารณาก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่พนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งจ าเป็นต้องรด้รับการพัฒนา รด้แก่ การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลที่สมควรจะรด้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะหห้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนารด้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การหห้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากร 

 

๑.  การเตรียมการและการวางแผน 
      ๑.๑  แต่งตั้งคณะท ำงำน 
      ๑.๒  พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
      ๑.๓  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 
 

๒.  การด าเนินการ/วิธีการด าเนินการ 
     กำรด ำเนินกำรโดยอำจด ำเนินกำรเองหรือร่วมกับ
หน่วยรำชกำรอ่ืนหรือว่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินกำร และเลือก
รูปแบบวิธีกำรที่เหมำะสม  เช่น 
      ๒.๑  กำรปฐมนิเทศ 
      ๒.๒  กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ 
      ๒.๓  กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
      ๒.๔  กำรฝึกอบรม 
      ๒.๕  กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
      ๒.๖  กำรดูงำน 
      ๒.๗  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

ฯลฯ 
 

๓.  การติดตามและประเมินผล 
    จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตำมและประเมินผลเพ่ือให้
ทรำบถึงควำมส ำเร็จ ควำมรู้  ควำมสำมำรถ   ผลกำร
ปฏิบัติงำน 
 

ปรับปรุงแผน 
 



 
 
๒. วิธีการพัฒนาบุคลากร   

หนวิธีการพัฒนาบุคลากรนันน องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนา  เลือกแนวทางการพัฒนาหลาย
อย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือโดยการว่าจ้าง
องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ด าเนินการ โดยหช้วิธีการพัฒนาวิธีหดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีก็รด้  ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนีน 
  (๑)  การปฐมนิเทศ 
  (๒)  การฝึกอบรม (Training) 
  (๓)  การศึกษาหรือดูงาน (Visiting) 
  (๔)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา (Meeting and Seminar) 
  (๕)  การสอนงาน (Coaching) 
  (๖)  การมอบหมายงาน (Job  Assignment) โดยการมอบหมายโครงการส าคัญ ๆ  
หรือโครงการที่ยังรม่เคยปฏิบัติมาก่อน 

(๗)  การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นหนกลุ่มพนักงานส่วนต าบล     (Discussion Groups)         
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หนการปฏิบัติงาน และค้นหาวิธีการหนการปฏิบัติงานและ
ค้นหาวิธีการหนการปฏิบัติงานหห้มีประสิทธิภาพสูงขึนน 
  (๘)  การรักษาการหนต าแหน่ง  (Acting  Assignments)  สว่นหหญ่จะหช้กับเจ้าหน้าที่หน 
ระดับบริหารโดยหช้หนกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึนนรปรม่อยู่ปฏิบัติงานระยะหนึ่ง 
  (๙)  การเข้าร่วมปฏิบัติงานหนคณะท างานหรือคณะกรรมการต่างๆ (Committee/Task   
Force  Participation)   เพ่ือเป็นการเรียนรู้งานด้านนันน ๆ   

(๑๐) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ แหล่งความรู้ต่าง ๆ     เช่น  จาก  Website   
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหนองค์กรที่เก่ียวข้องกับงาน 
 
๓. ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากร   

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
รร่หหม่พัฒนาจะก าหนดโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา  วิธีพัฒนา  และ
หลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค 
61 

พ.ย 
61 

ธ.ค 
61 

ม.ค 
61 

ก.พ 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย 
61 

พ.ค 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนหห้พนักงานท่ีบรรจุหหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิทุก
คน 
 

งบ อบต.              

๔ สนับสนุนหห้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานหนหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

งบ อบต.              

๕ ก าหนดแนวทางปฏิบัติหห้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดหห้
พนักงานทุกคนรด้รับทราบร่วมกัน 
 

 
- 

             

๖ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
62 

ก.พ 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย 
62 

พ.ค 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันที  ๕ ของเดือน 
 

- 
 

             

๒ สนับสนุนหห้พนักงานท่ีบรรจุหหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 
 

งบ อบต.              

๓ สนับสนุนหห้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานหนหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

งบ อบต.              

๔ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพหห้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 
 

งบ อบต.              

๕ ก าหนดแนวทางปฏิบัติหห้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดหห้
พนักงานทุกคนรด้รับทราบร่วมกัน 
 

 
- 

             

๖ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 

ล า 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
๖3 

ก.พ. 
๖3 

มี.ค. 
๖3 

เม.ย. 
๖3 

พ.ค. 
๖3 

มิ.ย. 
๖3 

ก.ค. 
๖3 

ส.ค. 
๖3 

ก.ย. 
๖3 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
 

- 
 

             

๒ สนับสนุนหห้พนักงานท่ีบรรจุหหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 
 

งบ อบต.              

๓ สนับสนุนหห้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานหนหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

งบ อบต.              

๔ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพหห้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 
 

งบ อบต.              

๕ ก าหนดแนวทางปฏิบัติหห้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดหห้
พนักงานทุกคนรด้รับทราบร่วมกัน 
 

 
- 

             

๖ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.              
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.  ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นรายบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 
ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

นักบริหารงานท้องถิ่น
(ปลัด อบต.) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น การบริหาร
จัดการ แผนงาน งบประมาณ การ
คลัง งานช่าง งานอ านวยการ และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

ส านักงานปลัด 
นักบริหารงานทั่วรป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานอ านวยการ งาน
บริหารทั่วรป งานประสานงาน
ทั่วรป งานกิจการสภา งานรัฐพิธี 
และงานอ่ืนที่รด้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานเลื่อนขันน เลื่อน
ระดับ งานพัฒนา งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานอื่น
ที่รด้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานแผน งาน
งบประมาณ งานเขียนโครงการ
ต่างๆ งานที่รด้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานสวัสดิการชุมชน 
งานเบีนยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส งานสตรี 
งานกลุ่มอาชีพ และงานที่รด้รับ
มอบหมาย 
 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น วินิจฉัยข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง งานนิติกรรม สอบสวน
ข้อเท็จจริง  และงานที่รด้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น จัดท าแผนการป้องกัน
ฯ งานฝึกซ้อมแผน งานช่วยเหลือ
ภัยแล้ง งานป้องกันอุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภัย  และงานที่รด้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานเฝ้าระวังภัย งานกู้
ชีพ งาน อปพร  และงานที่รด้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วรป 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานอ านวยการ งาน
บริหารทั่วรป งานประสานงาน
ทั่วรป งานกิจการสภา งานรัฐพิธี 
และงานอ่ืนที่รด้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานแผน งาน
งบประมาณ งานเขียนโครงการ
ต่างๆ งานที่รด้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานสวัสดิการชุมชน 
งานเบีนยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส งานสตรี 
งานกลุ่มอาชีพ และงานที่รด้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทกฎจราจรหน
การหช้ถนน และงานที่รด้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนครัว 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น จัดเตรียม
อาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องหช้ที่เกี่ยวกับงาน 
และงานอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ ท าความสะอาด
รถยนต์ และงานอ่ืนที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

คนงานทั่วรป 1. สมรรถนะหลัก 
2. ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาต้นรม้ 
สนามหญ้า และงานอ่ืนที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
นักการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น ท าความ
สะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ 
และทรัพย์สินของทางราชการ 
และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

ยาม 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย การลงบันทึก
รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งาน
บริหารงานคลัง งานงบประมาณ 
งานสวัสดิการ งานการเงิน การ
บัญชี การจัดเก็บรายรด้ งานพัสดุ 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานจัดท า
ฏีกา ตรวจสอบฏีกา จัดท าบัญชี
เงินฝาก จัดท าบัญชีแยกประเภท 
จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน และงานอื่นที่เก่ียวข้อง
และตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานจัดท า
ฏีกา จัดท าบัญชีเงินฝาก จัดท า
บัญชีแยกประเภท และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานจัดซืนอ 
จัดจ้าง งานทะเบียนครุภัณฑ์ งาน
วิธีการพัสดุ งานสอบราคา ตกลง
ราคา และประกวดราคา งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายรด้ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ 
งานเขียนหบเสร็จ งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
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ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งาน
การเงิน การบัญชี งานฏีกา 
หบส าคัญ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น จัดท าบัญ
ทึกขอซืนอ ขอจ้าง ตรวจสอบพัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าปี งานอื่นที่
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายรด้ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ 
งานเขียนหบเสร็จ งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
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นายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานประปา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง งานอื่นที่
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวขอ้งและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกีย่วข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

พนักงานผลิตนน าประปา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจดมาตรวัดนน า 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา 
(ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานบริหาร
การศึกษา งานอ านวยการ งาน
ประเมินผลการศึกษา งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานประเพณีและ
วัฒนธรรม งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งาน
ประเมินผลการศึกษา งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานประเพณีและ
วัฒนธรรม งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

คร ู 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการ
สอน 
3. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานการ
สอน ดูแลเด็กปฐมวัย งานพัฒนา
เด็ก งานอ่ืนที่เก่ียวข้องและตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นหนการปฏิบัติ
หน้าที่หนต าแหน่ง เช่น งานการ
สอน ดูแลเด็กปฐมวัย งานพัฒนา
เด็ก งานอ่ืนที่เก่ียวข้องและตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่รด้รับมอบหมายหห้เข้า
รับการอบรมหนแต่ละ

โอกาส 
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ส่วนที่   ๘ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 

งบประมาณหนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร   องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจะรด้ 
จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดย
ค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือหห้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นรปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
หนการที่จะสามารถสนองตอบต่อเป้าหมายตามแผนพัฒนาต าบล 

 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕61 – ๒๕๖3 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
(ส านักปลัด) 
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
(กองคลัง) 
ค่าธรรมเนียน/ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
(กองช่าง) 
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
ค่าหช้จ่ายหนการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษาฯ) 

12๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

60,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 

งบประมาณ อบต. 
 

งบประมาณ อบต. 
 

งบประมาณ อบต. 
 

งบประมาณ อบต. 
 

งบประมาณ อบต. 

 
ส่วนที่   ๙ 

การติดตามและประเมินผล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาจัดหห้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างหกล้ชิดและหห้มีการประเมินผลการ
พัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว   ถือว่าผู้นันนรด้รับการพัฒนาแล้วเพ่ือหห้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถหนการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา   โดยหช้วิธีการประเมินผล
การพัฒนา  ดังนีน 

๑. การหช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง และหช้แบบสอบถามติดตามการประเมินผล  
ภายหลังจากการรด้รับการพัฒนารปรด้ระยะเวลาหนึ่ง 

๒. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง   เช่น   ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน   เพ่ือนร่วมงานและผู้หต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น หนกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลรร่หหม่พัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหนหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 

๔. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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