
  
  

 
  

  
แผนพัฒนาแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕6464  ––  25662566  
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
โทรศัพท์ 0 3270 6020 
โทรสาร 0 3270 6021 
www.raimaipattana.go.th 



ค าน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ๒๕๖6  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  ได้ค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักการ และวิธีปฏิบัติ
ราชการ ตลอดทั้งบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งความเป็นบุคลากรที่ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องส าหรับ
บุคลากรแต่ละต าแหน่งเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้าน
การบริหาร  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล และบังเกิดผลดีในด้านการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาต่อไป 
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จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี 

ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวเพ่ือให้สามารถยืนหยัดแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักยภาพ นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาคุณภาพข้ าราชการให้มีทัศนคติที่ เอ้ือต่อการให้บริการ
ประชาชน รวมทั้งการทบทวนกฎหมาย ระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานอันจะท าให้การบริหารราชการ มี
ความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม   
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้วางกรอบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ 
โดยก าหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ ความว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค้าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ  การกระจายอ านาจตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ได้แปลงหลักการเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๔๕ ให้มีความชัดเจน และเป็นบทบังคับให้ส่วน
ราชการต้องปฏิบัติ โดยได้ก าหนดขอบเขตความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึงการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 

๑)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
๖)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  
๗)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 
ภายใต้ข้อบังคับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ  ๒๖๙  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และข้อ  ๒๗๘  ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ ๒๗๑ แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการพัฒนา  หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 

 
  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาจึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – ๒๕๖6 ขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ
ในการปฏิบัติงานในระบบราชการ  การท างานร่วมกันเป็นทีม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และการปลดปล่อย
พลังความคิดของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  ในทุกระดับให้ร่วมกันพัฒนาและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้น  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเองดังนี้ 

๑. ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากถ้า
บุคลากรภายในองค์กรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ท ามากข้ึน ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึง
เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความเจริญ สามารถแข่งขันกับธุรกิจอ่ืนได้อย่าง
เต็มภาคภูม ิ

๒. ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกจากงาน
ของคนที่มีฝีมือลง   เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจะเกิด
ความทุ่มเทและเอาใจใส่ในการท างาน   เพ่ือให้งานในหน้าที่ของตนเองบรรลุถึงผลส าเร็จขององค์กร  
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องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  ได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  
อันจะท าให้บุคลากรในต าแหน่งนั้นๆ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการพัฒนา  ดังนี้  

 

๑. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
๑.๑ เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้

รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกินขึ้นในองค์กรและในอนาคต และส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงาน
เอกชน และประชาชน 
 ๑.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
 

๒.  เป้าหมายการพัฒนา 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  สามารถที่จะ
ด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนา
บุคลากรตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่ใหม่พัฒนา  ทุกต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของต าบลและแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับนี้ โดยใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา มีพนักงานส่วนต าบลจ านวนรวมทั้งสิ้น 49  
อัตรา ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ปัจจุบัน  ๓8  คน  อัตราว่าง  11  คน  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
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บัญชีสรุปข้อมูลพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   

ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 
(อัตรา) 

ข้อมูลพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

1. นายธวัช   ขจรกลิ่น 1   
    (นักบริหารงานท้องถิ่น : กลาง)    
หน่วยตรวจสอบภายใน    
2. –ต าแหน่งว่าง- 1   
    (นักวิชาการตรวจสอบภายใน : ปก/ชก)    
ส านักงานปลัด    
3. นายธีระวัฒน์  วงพล 
 

1 1. นางสาวสุกัญญา สายสร้อย 1. นางสาวพยุง พูลสวัสดิ์ 
    (นักบริหารงานทั่วไป : ต้น)       (ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)     (คนครัว) 
4. นางสาวนิตยา  ภู่ทอง 
  
 
 

1 2. นางสาวลดาวัลย์  เขียวข า 2. นายชาติ  อยู่ชมบุญ 
    (นักทรัพยากรบุคคล : ชก)      (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)     (พนักงานขับรถยนต์) 
5. นางสาวอรรถพร  หมอนทอง 
 

๑  3. –ต าแหน่งว่าง- 3. นายช านาญ เหลืองอร่าม 
    (นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน : ชก)      (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน     (คนงาน) 
6. นางกัญญาภัค  สานมาอินทร์ ๑      และบรรเทาสาธารณภัย) 4. นายสุทัศน์ คงบังคับ 
    (นักพัฒนาชุมชน : ชก)  4. –ต าแหน่งว่าง-     (ภารโรง) 
7. นางสาวสลิษา มคฤสนธิ 1     (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 5. นายทวี  สมนึก 
    (นิติกร : ปก)  5. นายประยูร  พูลสวัสดิ ์     (ยาม) 
8.. –ต าแหน่งว่าง- 1     (พนักงานขับรถยนต์)  
    (นักวิชาการเกษตร ปก/ชก)    
9. จ่าเอกสุวัช  วาสนา 1   
    (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ปก)    
10. –ต าแหน่งว่าง- 1   
    (เจ้าพนักงานสาธารณสุข : ปง/ชง)    
กองคลัง    
11. นางบุษราคัม  กัลป์แมน 1 6. นางสาวสุภาณี  วงษ์เอก  
      (นักบริหารงานการคลัง : ต้น)      (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  
12. นางประภาวรรณ  วิวัฒน์วานิชกุล 1 7. นางสาววาธิณี เอ่ียมสะอาด  
      (นักวิชาการเงินและบัญชี : ปก)      (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ  
13. –ต าแหน่งว่าง- 1      รายได้)  
      (นักวิชาการคลัง : ปก/ชก)    
14. –ต าแหน่งว่าง- 1   
      (นักวิชาการพัสดุ : ปก/ชก)    
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ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล จ านวน 
ข้อมูลพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
15. -ต าแหน่งว่าง- 1   
     (เจ้าพนักงานการเงิน/บัญชี : ปง/ชง)    
16. นายเฉลิมเดช  รุ่งเรือง 1   
     (เจ้าพนักงานพัสดุ : ชง)    
17. นางสาวเนตรนภา  คชกฤษ 1   
     (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ : ปก)    
18. นางพัฑฒิดา  นาคเถ่ือน 
 

1   
     (เจ้าพนักงานการเงิน/บัญชี :     
      ]ลูกจ้างประจ า    
กองช่าง    
19. นายณรงศักดิ์  โต๊ะเจริญ 1 8. นายจิรภัทร  กรแก้ว 6. นายธนพล  อ่วมเมือง 
      (ผู้อ านวยการกองช่าง : ต้น)      (ผู้ช่วยช่างโยธา)     (พนักงานผลิตน้ าประปา) 
20. นายจิรัฏฐ ์ อู่เงิน 1 9. -ต าแหน่งว่าง- 7. นายพิเชษฐ์  อยู่ชมบุญ 
      (เจ้าพนักงานธุรการ : ปง)      (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)     (พนักงานผลิตน้ าประปา) 
21. -ต าแหน่งว่าง- 1  8. นายวันชัย  ชุ่มอ่ิม 
      (นายช่างโยธา)       (พนักงานผลิตน้ าประปา) 
   9. นายนุกูล  มิตรประเสริฐ 

       (พนักงานจดมาตรวัดน้ า) 
   10. นายสุรินทร์  เกตุแก้ว 
       (พนักงานจดมาตรวัดน้ า) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
22. -ต าแหน่งว่าง- 1 10. นางสาวชวนชม แซ่สือ 11. นางสาวอังครินทร์ สุขโชติ 
      (ผู้อ านวยการกองการศึกษา         (ผู้ดูแลเด็ก : ทักษะ)      (ผู้ดูแลเด็ก) 
      ศาสนาและวัฒนธรรม)  12. นายนธี  สังข์ศิริ  
23. นางสาวฐานิสรา  ชมชื่นใจ 1       (ผู้ดูแลเด็ก : ทักษะ)  
      (นักวิชาการศึกษา : ปก)    
24. นางพัชรี  สังข์ศิริ 1   
      (ครู คศ.2)    
25. นางสาวภรชิตา  แอยอด 1   
      (ครู คศ.2)    
26. -ต าแหน่งว่าง- 1   
      (ครูผู้ดูแลเด็ก : ครูผู้ช่วย)    

รวม 26 12 11 
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โดยในแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลในแต่ละต าแหน่งจะต้อง 

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

(๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(๖) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
(๗) ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารงานของ อปท 
(๘) หลักสูตรวินัยเบื้องต้น 
((99))  ระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการและฝ่ายการเมือง  
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การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์   

พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งในรอบระยะเวลาสามปีตามแผนอัตราก าลัง 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- 2566  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้ 

                   ทันสมัย              ร่วมใจประสาน 
                   บริการเป็นเลิศ          เทิดคุณธรรม 

ทันสมัย (M : Modern)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา จะต้องมี  
ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ  มีทักษะ  เทคนิคในการถ่ายทอดและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

ร่วมใจประสาน (U : Unity)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาจะต้องมี 
ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์  ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

บริการเป็นเลิศ  (S : Service - mind)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ 
พัฒนาจะต้องปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการคือผู้ท างานให้
ประชาชนชื่นใจ” คือการให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน  ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้วิธีการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

เทิดคุณธรรม   (T : Transparency)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส 

 พันธกิจการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา มีพันธกิจส าหรับ 
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

- จะต้องสร้างระบบการพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
- จะต้องส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ  ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและ 

เครือข่าย  โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 
  -  จะต้องเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งใน
ระดับพ้ืนที่และระดับประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาบุคลากร 
  -  จะต้องด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ทัศนคติในกระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเองให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกส่วน
ราชการในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
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 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร    องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาได ้
ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้ 

-  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมือ 
อาชีพ (Knowledge  Worker)  สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

-  ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาจะต้องมีมาตรฐาน   
สามารถรองรับภารกิจต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมจะต้องมีคุณภาพ  ทันสมัย   เหมาะสม  และ 
เพียงพอ 

-  กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาจะต้องมีความ 
ต่อเนื่อง  สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  จะต้องขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนเพื่อ 
แสวงหาความร่วมมือ  แนวทางการปฏิบัติและด าเนินกิจกรรมร่วมกันตามโอกาสและความเหมาะสม 
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ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ได้กล่าวไปแล้วของแผนพัฒนา 
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด ๓ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรให้สอดคล้อง   
                กับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ 
               รองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ 
                เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรและ    
                ในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ 
               เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และ 
               ประชาชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
                ในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้  
               ร่วมกันในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
               การพัฒนาศักยภาพและความสามารถใน 
               การปฏิบัติงาน 
 

 
โดยสามารถท่ีจะแยกรายละเอียดในแต่ละประเด็นของแต่ละยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้ 

 
  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 



 
 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

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

2564 2565 2566 
1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้

ประจ าสายงานของบุคลากร 
ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 

- บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านทักษะและ
ความรู้ประจ าสายงาน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน 
 ร้อยละ 100 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

120,000 x × × ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักให้กับบุคลากร 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลัก ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 
 ร้อยละ 90 

120,000 × × × ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 

 
 

10

10 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงานแตล่ะสายงานจาก
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่น  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะประเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 90 

120,000 × × × ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจใุหม่ ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรบรรจุใหมเ่ข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

50,000 × × × ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
3 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมบุคลากร ร้อยละของผูไ้ดร้ับการบันทึก

ข้อมูลการฝึกอบรม 
เชิงปริมาณ 
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมไดท้ าการบันทึก
ข้อมูล  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมฐีานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบ
ได้  ร้อยละ 100 

- × × × ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นในองค์กรและในอนาคต 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารงาน 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติงาน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
องค์กรมีผู้บรหิารที่มภีาวะผู้น าและบังคับ
บัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 

120,000 × × × ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการ
ต่างๆ ท่ีหน่วยงานอ่ืนจัด 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรได้รับการอบรมโครงการต่างๆ กับ
หน่วยงานอ่ืน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสามารถน าความรู้ทีไ่ดร้บัมาพัฒนา
งานได้อย่างประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรมีบุคลากรที่มคีวามรู้ และช่วยพัฒนา
องค์กร 

120,000 × × × ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ

ประชาชน 
ร้อยละหมู่บ้านที่มารับบริการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนประชาชนท่ีมาใช้บริการ ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- ความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของโครงการ 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการ 

30,000 × × × กองคลัง 

2 โครงการไร่ใหมต่ าบลสะอาด 
ปราศจากขยะ 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ต าบลสะอาดปราศจากขยะ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจ 
 

60,000 × × × ทุกส่วนราชการ 

3 โครงการ Big Cleaning Day ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหาท่ีอบรม ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กร และหน่วยงาน ผู้น า ที่เขา้ร่วมอบรม
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

20,000 × x × ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
4 โครงการป้องกันและระงับโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) 
ร้อยละหมู่บ้านทีไ่ด้รับบริการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนประชาชนท่ีได้รับการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัส  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของโครงการ 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับการให้บริการอยา่งคลอบ
คลุม 

10,000 × × × ส านักปลดั 

5 โครงการภาคีร่วมใจป้องกันภัย
ไข้เลือดออก 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ปราศจากโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- พื้นที่ในต าบลปลอดโรคไขเ้ลือดออก ร้อยละ 
100 

15,000 × × × ทุกส่วนราชการ 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาเรื่องสารเสพตดิ 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหาท่ีอบรม ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

10,000 × x × ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
7 โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสตัว์

ปลอดโรค ปลอดภัย ชุมชนห่างไกล
จากโรคภัยพิษสุนัขบ้า 

ร้อยละของหมู่บา้นท่ีไดร้ับ
บริการ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนสัตว์ปลอดโรค ปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของโครงการ 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับการให้บริการอยา่งคลอบ
คลุม 

5,000 × × × ส านักปลดั 

8 โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่อบรม ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

10,000 × × × ทุกส่วนราชการ 

9 โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาต ิ ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 
 ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหาท่ีอบรม ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

10,000 × x × ทุกส่วนราชการ 

16 



      
    

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

2564 2565 2566 
10 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับ

เยาวชนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนเยาวชนที่เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- เยาวชนได้รับการส่งเสรมิอาชีพเพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เยาวชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

10,000 × x × ส านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
ต าบลไร่ใหม่พัฒนา 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตร ี

เชิงปริมาณ 
- กลุ่มสตรีต าบลไร่ใหม่พัฒนาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- โครงการด าเนินการ ได้สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- กลุ่มสตรีได้มีอาชีพเสริมเพิม่มากขึ้น 

10,000 × × × ส านักปลดั 
 

12 โครงการชะอ ารวมใจเสริมสรา้งพลัง
แผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด 
 
 
 
 
 

อุดหนุนอ าเภอชะอ า 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- โครงการด าเนินการสมบูรณ์ ร้อยละ 100 
เชิงประโยชน์ 
- กลุ่มสตรีได้มีอาชีพเสริมเพิม่มากขึ้น 

10,000 × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
13 โครงการชะอ าพร้อมใจจัดระเบยีบ

สังคมเชิงบูรณาการประจ าป ี
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได ้
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ความเป็นระเบียบในสังคมเพิ่มมากข้ึน 

10,000 x x x ส านักปลดั 

14 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
ต าบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เสริมสร้างเยาวชนให้เล่นกีฬา รอ้ยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เพื่อเยาวชนจะไดเ้ล่นกีฬาหา่งไกลยาเสพติด 

30,000 × × × กองการศึกษาฯ 

15 โครงการจดังานวันลอยกระทง ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กไดร้ับความสนุกสนานเหมาะสมกับวัย 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เด็กได้เรียนรู้และร่วมท ากิจกรรมกับเพื่อน 
 

65,000 × × × กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
16 โครงการจดังานวันสงกรานต์และสืบ

สานประเพณรีดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เป็นการสืบสานประเพณไีทย 

30,000 × × × กองการศึกษาฯ 

17 โครงการงานพระนครครีี – เมืองเพชร ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนการจดังานประเพณีของจังหวัด 

50,000 × × × กองคลัง 

18 โครงการ “ถนนกินได้ ไรส้ารพิษ” ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนการจดังานประเพณีของจังหวัด 

10,000 × × × กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
19 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย

พ่อหลวง 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพ่อหลวง 

13,061 × × × ส านักปลดั 

20 โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน 
GAP 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผลิตพืช
ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP 

12,000 × × × ส านักปลดั 

21 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

15,000 × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
22 โครงการอบรมสร้างเทคนิคการเพิม่

ประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการอบรมสร้างเทคนิคการ
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลติทางการเกษตร 

10,000 × × × ส านักปลดั 

23 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

12,000 × × × ส านักปลดั 

24 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรจะได้บุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ 

240,000 × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
25 โครงการอบรมสร้างเทคนิคการเพิม่

ประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการอบรมสร้างเทคนิคการ
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลติทางการเกษตร 

10,000 × × × ส านักปลดั 

26 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

12,000 × × × ส านักปลดั 

27 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรจะได้บุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ 

240,000 × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
28 โครงการทุกชีวิตปลอดภัยเพราะมวีินัย

วินัยจราจร 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการทุกชีวิตปลอดภัยเพราะมี
วินัยจราจร 

15,000 × × × ส านักปลดั 

29 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

15,000 × × × ส านักปลดั 

30 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

10,000 × × × ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
31 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

ป้องกันไฟป่า 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนโครงการป้องกันไฟป่า 

10,000 x x X ส านักปลดั 

32 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคภีัยให้แก่เด็ก 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัย  

25,000 x x X ส านักปลดั 

33 โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ความรูแ้ก่
เด็กเกี่ยวกับภัยและการป้องกัน
อุบัติภัยจากการจมน้ า 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เด็กไดร้ับความรู้ในการป้องกันจากการจมน้ า 

30,000 x x x ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หนว่ยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
34 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานสมบูรณ์ เรยีบร้อย 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- พื้นที่ต าบลมีชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัยพิบัต
เพื่อช่วยเหลือในพ้ืนท่ี 

130,000 x x X ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนด ี
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้บคุลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมด้านคณุธรรม จรยิธรรมให้กับ
บุคลากร ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรจะได้บุคลากรทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม 

15,000 × × × ทุกส่วนราชการ 
 

2 กิจกรรมต่อต้านการทุจรติใน
หน่วยงานและในต าบลไร่ใหม่พัฒนา 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรได้รับความรูเ้พิ่มเตมิในเรื่องการ
ต่อต้านทุจรติ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- เพื่อต่อต้านการทุจรติในองค์กร 

- × × × ทุกส่วนราชการ 

3 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

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

2564 2565 2566 
1 ประชุมประจ าเดือนพนักงานส่วน

ต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมประชุม เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อย
ละ 90 
เชิงประโยชน์ 
องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

- × × × ทุกส่วนราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจโครงการ 
 ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
 - องค์กรได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้งานร่วมกัน 

- × × × ทุกส่วนราชการ 

3 โครงการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรพึงพอใจโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรขับเคลื่อนงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- × × × ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนรู้ร่วมกันในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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 
- ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้
ประชาชนทราบ 

30,000 × × × ส านักปลดั 

5 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัท าฐานข้อมูลในการ
ช่วยเหลือและดูแล ผู้ด้วยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ทีส่มควร
ได้รับการสงเคราะห์ในด้านตา่งๆ 

ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- ความส าเร็จในการจดัเก็บข้อมลู ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- ข้อมูลครอบคลมุทั้งต าบล ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรมีฐานข้อมูลในการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผู้ยากไร ้

- × × × งานนักพัฒนา
ชุมชน  

(ส านักปลัด) 

6 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ จัดท าหรือปรับข้อมลู
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 

ร้อยละของความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- ความส าเร็จในการจดัเก็บข้อมลู ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- ข้อมูลครอบคลมุทั้งต าบล ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- องค์กรมีฐานข้อมูลในการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินเพื่อใช้จัดเกบ็ภาษ ี

30,000 × × × กองคลัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทางด้าน 
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. ๒๕๖2 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งในกรอบของกฎหมายอ่ืนที่ได้ก าหนดไว้โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  ซึ่งได้ก าหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้    

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

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากภารกิจทั้ง ๗  ด้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาต าบล  และนโยบายรัฐบาล  หรือ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่นั้น   จะขึ้นอยู่กับหลักความสามารถของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาเป็นส าคัญ   ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่จะสามารถรองรับ
ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้จึงเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งสามารถวิเคราะห์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้ 

  การวิเคราะห์การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไร่ใหม่พัฒนา ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ (SWOT  ANALYSIS) เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล 

 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลไร่ใหม่พัฒนา   ประกอบด้วย 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรมีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ 1. ขาดบุคลากรในการท างานในต าแหน่งที่ส าคัญ 
2. มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 2. บุคลากรบางต าแหน่งขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
3. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 3. ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละกอง 
4. ไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
5. มีเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรไม่ให้ความส าคัญของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและมักจะไม่ยอมรับผลการประเมิน 

และการเรียนรู้เพิ่มเติม 5. บุคลากรไม่ให้ความส าคัญและไม่คิดจะเรียนรู้เพ่ิมเติมใน
เรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ๆในการท างาน 

 
 

5. การวิเคราะห์ SWOT 
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 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา   ประกอบด้วย 

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

1. บุคคลภายนอกไม่ เข้ าใจระบบ ขั้นตอน ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและให้ความ
ร่วมมือเป็น เครือข่ายในการร่วมงานการพัฒนา
บุคลากร 

2. นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง และบางครั้งงาน
เร่งด่วนเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3 . การปฏิ รูป ระบบราชการที่ เน้ นการพัฒ นา
บุคคลากรภาครัฐ 

3. ระเบียบ หนังสือสั่งการ ไม่มีความชัดเจน ท าให้การ
ปฏิบัติงานบุคลากรไม่ถูกต้อง 

4. เทคโนโลยี มีความทันสมัยท าให้สะดวก รวดเร็วใน
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ในการเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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ในการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนานั้น  

ก าหนดโดยใช้ข้อมูลจากความจ าเป็นในการพัฒนา  โดยการศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ  ทั้งในฐานะตัวบุคคล  และฐานะต าแหน่งหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ตลอดทั้งความจ าเป็น
ในด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการ
บริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ผลการวิเคราะห์งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละต าแหน่งเพ่ือให้สามารถปฏิบัติราชการตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา จะต้องได้รับการพัฒนาทุก
ต าแหน่ง ภายในกรอบระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฉบับนี้ โดยบุคลากรแต่ละต าแหน่ง
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  เป็นต้น  

(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา   
การฝึกอบรมภาคสนาม 

(๓) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานด้านคอมพิวเตอร์    
งานด้านช่าง เป็นต้น 

(๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ 
ประชาชน เช่น  ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น   

(๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

(๖) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถ 
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  (7) หลักสูตรด้านระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กาบริหารส่วนต าบล 
  (8) หลักสูตรวินัยเบื้องต้น 
  (9) หลักสูตรเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการและฝ่ายการเมือง 
 
 
 
 
 
 

6. หลักสูตรการพัฒนา 
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๑.  ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาแบ่งได้ดังนี้ 
๑.  การเตรียมการและการวางแผน   

๑.๑ การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน โดยการศึกษาวิเคราะห์ 
ดูว่าพนักงานส่วนต าบลแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   โดยพิจารณาจากบทบาทของผู้ที่ เกี่ยวข้อง   
ประกอบด้วย  
            บทบาทผู้ปฏิบัติงาน 
   ๑. ระบุเป้าหมายการพัฒนาและกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

๒. ระบุความรู้ ทักษะ ความสามารถท่ีต้องการพัฒนา 
๓. ปรึกษาผู้บังคับบัญชาระดับต้น พ่ีเลี้ยง เพ่ือหาข้อตกลงร่วมเก่ียวกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

และกิจกรรมการพัฒนา 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยฝึกอบรม เพื่อก าหนดระยะเวลา / 

กิจกรรมการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ 
๕.  ด าเนินการพัฒนาตามแผน 
๖.  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือประเมินผลการพัฒนา และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

                       บทบาทผู้บังคับบัญชา 
๑. ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและช่วยระบุถึงจุดแข็งและ 

เรื่องท่ีควรปรับปรุง 
๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 

               ๓. ประเมินหาความจ าเป็นในการพัฒนาช่วยพนักงานส่วนต าบลในการวางแผนและ 
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้ 

๔. ให้ค าปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการพัฒนา 
๕. พิจารณาว่ากิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ สนับสนุนเป้าหมายตามแผนพัฒนาพนักงานส่วน 

ต าบล 
๖. ประเมินผลการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน 

 

๑.๒  จัดประเภทของความจ าเป็นในแต่ละด้านได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

๒.  การด าเนินการพัฒนา   
  การเลือกวิธีพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่เหมาะสมเมื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้วจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่พนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 

7.ขั้นตอนการพัฒนา วิธกีารพัฒนา ระยะเวลาและแผนพัฒนาบุคลากร เป็นรายบุคคล 
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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 
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๒. วิธีการพัฒนาบุคลากร   
ในวิธีการพัฒนาบุคลากรนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  เลือกแนวทางการพัฒนาหลาย

อย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือโดยการว่าจ้าง
องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ด าเนินการ โดยใช้วิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีก็ได้  ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
  (๑)  การปฐมนิเทศ 
  (๒)  การฝึกอบรม (Training) 
  (๓)  การศึกษาหรือดูงาน (Visiting) 
  (๔)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา (Meeting and Seminar) 
  (๕)  การสอนงาน (Coaching) 
  (๖)  การมอบหมายงาน (Job  Assignment) โดยการมอบหมายโครงการส าคัญ ๆ  
หรือโครงการที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อน 

(๗)  การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในกลุ่มพนักงานส่วนต าบล  (Discussion Groups)         
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และค้นหาวิธีการในการปฏิบัติงานและ
ค้นหาวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  (๘)  การรักษาการในต าแหน่ง  (Acting  Assignments)  สว่นใหญ่จะใช้กับเจ้าหน้าที่ใน 
ระดับบริหารโดยใช้ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปไม่อยู่ปฏิบัติงานระยะหนึ่ง 
  (๙)  การเข้าร่วมปฏิบัติงานในคณะท างานหรือคณะกรรมการต่างๆ (Committee/Task   
Force  Participation) เพ่ือเป็นการเรียนรู้งานด้านนั้น ๆ   

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

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่ใหม่พัฒนา จะก าหนดโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา  วิธีพัฒนา  และ
หลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ต.ค 
64 

พ.ย 
64 

ธ.ค 
64 

ม.ค 
64 

ก.พ 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย 
64 

พ.ค 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิทุก
คน 
 

งบ อบต.              

๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 
 

งบ อบต.              

5 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

งบ อบต.              

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 
 

 
- 

             

7 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
 

งบ อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
65 

ก.พ 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันที  ๕ ของเดือน 
 

- 
 

             

๒ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 
 

งบ อบต.              

๓ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

งบ อบต.              

๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 

งบ อบต.              

๕ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 
 

 
- 

             

๖ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
 

งบ อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 
66 

พ.ย. 
66 

ธ.ค. 
66 

ม.ค. 
๖6 

ก.พ. 
๖6 

มี.ค. 
๖6 

เม.ย. 
๖6 

พ.ค. 
๖6 

มิ.ย. 
๖6 

ก.ค. 
๖6 

ส.ค. 
๖6 

ก.ย. 
๖6 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
 

- 
 

             

๒ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 
 

งบ อบต.              

๓ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

งบ อบต.              

๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 

งบ อบต.              

๕ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 
 

 
- 

             

๖ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
 

งบ อบต.              
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.  ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
 

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

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่ จ าเป็น ในการปฏิบั ติ
หน้าที่ เช่น ด้านงบประมาณ บัญชี
แ ล ะ พั ส ดุ  ร วม ทั้ งต รวจส อบ
หลักฐานเอกสารทางการบัญชี 
การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา 
การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การ
ล งบั ญ ชี  แ ล ะงาน อ่ืน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานอ านวยการ งาน
บริหารทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานกิจการสภา งานรัฐพิธี 
และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อน
ระดับ งานพัฒนา งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานแผน งาน
งบประมาณ งานเขียนโครงการ
ต่างๆ งานที่ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานสวัสดิการชุมชน 
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส งานสตรี 
งานกลุ่มอาชีพ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

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

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเกษตร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น การศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทาง
การเกษตร  และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานสาธารณสุข
แบบผสมผสาน การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค  และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานอ านวยการ 
งานบริหารทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานกิจการ
สภา งานรัฐพิธี และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานสวัสดิการ
ชุมชน งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
งานสตรี งานกลุ่มอาชีพ และ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานด้านสารบรรณ 
บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป 
และงานที่ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และงานที่ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทกฎจราจร
ในการใช้ถนน และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนครัว 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับงาน และงานอ่ืนที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

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

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

คนงาน 1. สมรรถนะหลัก 
2. ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาต้นไม้ 
สนามหญ้า และงานอ่ืนที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
ภารโรง 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น ท า
ความสะอาดบริเวณอาคาร 
สถานที่ และทรัพย์สินของทาง
ราชการ และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
ยาม 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
รักษาความปลอดภัย การลง
บันทึกรายงานสถานการณ์
ประจ าวัน และปฏิบัติงาน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองคลัง 

นักบริหารงานคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
บริหารงานคลัง งาน
งบประมาณ งานสวัสดิการ 
งานการเงิน การบัญชี การ
จัดเก็บรายได้ งานพัสดุ 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
จัดท าฏีกา ตรวจสอบฏีกา 
จัดท าบัญชีเงินฝาก จัดท าบัญชี
แยกประเภท จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น ควบคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ควบคุมการรับการจ่าย และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

 
 



43 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

กองคลัง 

นักวิชาการพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น ควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมงาน
ทะเบียนและทรัพย์สิน งานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องและตามท่ีบังคับ
บัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
จัดท าฏีกา จัดท าบัญชีเงินฝาก 
จัดท าบัญชีแยกประเภท และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
จัดซื้อ จัดจ้าง งานทะเบียน
ครุภัณฑ์ งานวิธีการพัสดุ 
งานสอบราคา ตกลงราคา และ
ประกวดราคา งานอื่นที่
เกี่ยวข้องและตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
จัดเก็บ งานเขียนใบเสร็จ งาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
การเงิน การบัญชี งานฏีกา 
ใบส าคัญ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
จัดท าบัญทึกขอซื้อ ขอจ้าง 
ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์
ประจ าปี งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
จัดเก็บ งานเขียนใบเสร็จ งาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

กองช่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่บังคับ
บัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกีย่วข้องและตามที่บังคับ
บัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่บังคับ
บัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่บังคับ
บัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานผลิตน้ าประปา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง งานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและตามที่บังคับ
บัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจดมาตรวัดน้ า 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง งานอื่นท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานการศึกษา 
(ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
บริหารการศึกษา งาน
อ านวยการ งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานประเพณีและ
วัฒนธรรม งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
ประเมินผลการศึกษา งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานประเพณี
และวัฒนธรรม งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

คร ู 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน
การสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งานการ
สอน ดูแลเด็กปฐมวัย งาน
พัฒนาเด็ก งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งานการ
สอน ดูแลเด็กปฐมวัย งาน
พัฒนาเด็ก งานอ่ืนที่บังคับ
บัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและตามหนังสือ
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
รับการอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร   องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
จะได้ จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน
โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการที่จะสามารถสนองตอบต่อเป้าหมายตามแผนพัฒนาต าบล รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 
 

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
(ส านักปลัด) 
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
(กองคลัง) 
ค่าธรรมเนียน/ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
(กองช่าง) 
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

80,000 
 

8๐,๐๐๐ 
 

70,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 
 

งบประมาณ อบต. 
 

งบประมาณ อบต. 
 

งบประมาณ อบต. 
 

งบประมาณ อบต. 
 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา จัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ
พัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้วเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา   โดยใช้วิธีการประเมินผล
การพัฒนา  ดังนี้ 

๑. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง และใช้แบบสอบถามติดตามการประเมินผล  
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

๒. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง   เช่น   ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน   เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 

๔. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

9. การติดตามและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 


