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องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 

อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา นั้น  ได้ค านึงถึงภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี   โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  
ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ  มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบด้านความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร  ให้สอดคล้องกับบทบาท  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ต่อไป  
 
 

        องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
                                                                                                                              หน้า 

 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

ส่วนที่ ๒  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนา       ๔ 
 

ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา           ๑๒ 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา        ๒๐ 
 

ส่วนที ่๕  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา         ๒๒ 
 

ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผล          ๓๐ 
 
ภาคผนวก 
 

-  ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 

 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 
----------------------------- 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ
เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ  และน า
ระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ  มาพัฒนาองค์กร  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  
เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการ
ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศ
ไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่  จากการที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิด
ใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็น
หลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

 ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง   
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการน ามา
พัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 

 



 
๒ 

 
๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา 

  ตามคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ในหมวดที่ ๑๒  การบริหารงานบุคคล  
ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อน
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 

  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ , ๒๗๐ , ๒๗๑ , ๒๗๒ , ๒๗๓ , 
๒๗๔ และ ๒๗๕ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และสรรถนะเพ่ือใช้ประกอบ
ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 

๑.๔  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ของแต่ละท่ีจริงๆ) 
ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 

ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรใน
องค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะ
คุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ
บุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการ
ตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ส าหรับใช้ เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  
เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง 
- ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย 
- เป็นองค์กรของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจน 
- มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา 

 
 

 



๓ 
 
จุดอ่อน 
- บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
- การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
- บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 

โอกาส 
- รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
- สถาบันพัฒนาบุคลากร  มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
 

อุปสรรค 
- กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม   
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง  

 
๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

๑.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๖.  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๗.  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๘.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

------------------------------------- 
 

๒.๑  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน  เน้นสร้างกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 

  ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อันประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาการ
เพ่ิมพูนความรู้  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 ๒. ประชาชนต าบลช่อระกา  ได้รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕ 
 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูน

ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๒. ประชาชนต าบลช่อระกา  ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

๑. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
๓. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
๔. เกิดผลต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ 

(Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผล (result based management) และ
การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 
 

 
 
 



๕ 
 

๕. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-
benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เทียบ 
กับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของบุคคล (individual         
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
๑. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
๓. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 

๔. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees) 

๕. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

๖. พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ

ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน 

๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 

๓. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

    ๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
    ๑.๒ แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ 
          หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
    ๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
    ๑.๔ แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
    ๑.๕ แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน 
                                               ภายใน/ภายนอกประเทศ 

 
 



๖ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    ๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    ๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
      ก าลังคน 
๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุน 
      ประเดน็ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

๑.๑ แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ในองค์กร 
 การด าเนินงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
ก าลังคน อบต.ช่อระกา 
 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวทีวิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 จ านวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
ก าลังคน อบต.ช่อระกา 
 

 จ านวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ

ก าหนดแนวทางและการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.ช่อระกา 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ า
ทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง 
รวม ๑๒ ครั้ง/ป ี

๑.๒ แผนงานจัดท าระบบแผน
และประสานการพัฒนาระบบรา
ชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
อบต.ช่อระกา 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

ในสังกัด 
 
 
 
 
 การหาความจ าเป็น (Training 

Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 หน่วยงาน/ส่วนราชการใน

สังกัด อบต.ช่อระกา จัดท า
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
แล้วเสร็จ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี
การหาความจ าเป็น(Training 
Need) และมีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องตนในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 

 
 
 
 
 
 ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด

อบต.ช่อระกา จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 
 
 
 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา

ความจ าเป็น(Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด 

 
 
 



 
            ๘ 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

 การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 การจัดระบบฐานข้อมูล

บุคลากร อบต.ช่อระกา 

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณของทุก
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัด
พ้ืนที่ อบต.ช่อระกา 

 จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน

จัดท าข้อมูลบุคลากรในสังกัด
ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 

๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 
 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

ในสังกัด 
 
 

 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ข้าราชการในสังกัด 

 
 
 
 
 
 การด าเนนิการทางวินัย 
 
 
 
 การสรรหา และเลือกสรร

บุคลากรในสังกัด  

 
 
 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

ในสังกัดทุกระดับ 
 

 
 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 
 มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 มีการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากรในสังกัด  

 
 
 ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถ
น ามาปรับใช้ได้ทันที 

 จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัด
และให้ข้อคิดเห็นประกอบ 
การแต่งตั้งข้าราชการระดับ
หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดต่อส่วนราชการต้น
สังกัด 

 นายก อบต. สามารถ
ด าเนินการทางวินัยส าหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและ
บุคลากรในสังกัด 

 ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด  
 

 
 
 
 
 



            ๙ 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

๑.๔ แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศน
ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอก
ประเทศ 
 การจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 

 
 
 
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
 
 มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด

ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการ
ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ

การอบรมดูงานกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ/ภายนอก 

 
 
 
 
 มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ

ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการใช้บุคลากรให้
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the 
Right man on the Right 
job) น าไปสู้การจัดตั้งธนาคาร
สมอง (Think Tank) 

 ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษา
ต่อตามความต้องการของ
องค์กรโดยการสนับสนุนทุน
ของส่วนราชการต้นสังกัด,ทุน
ส่วนตัว,จังหวัด CEO 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/องค์กร 
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น 
อบจ./อบต.,ธนาคาร,บริษัท,
ห้างร้านต่างๆ ในพ้ืนที่ 

 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การรอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในต่างประเทศ เช่น 
อังกฤษ,แคนาดา และกลุ่ม
ประเทศเอเชีย (กลุ่มประเทศ
เพ่ือบ้านเพ่ือศึกษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 

 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ 
การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดหลักสูตรต่าง ๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ตามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตร
กลาง 

 มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
ให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ โดยจัดท า
เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน 
การเกษตร การพัฒนาชุมชน  

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรกลาง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า

หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เป็น
การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรใน
สังกัด 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 

 มีการท าแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

 จัดให้มีคณะท างานจัดท า
ระบบการบริหารความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                      ๑๑ 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
ช่อระกา 

 
 
 
 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง    อบต.
ช่อระกา และองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 

 
 
 

 
 มีการท าโครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.   
ช่อระกา 

 
 
 
 
 มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.ช่อระกา 

 
 
 
 
 สนับสนุนให้มีการจัดท า

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่  อบต. 
ช่อระกา เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 

 จัดให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก อบต.ช่อระกา  เพ่ือ
เป็นการแสดงความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 
------------------------- 

   
ในการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ไดน้ าสรรถนะของแต ่

ละต าแหน่งมาประกอบในการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัติ 

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๑. งานนักบริหารงานท้องถิ่น 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ปลัดและรองปลดั อบต. 

- ในฐานะปลัดและรองปลัด 
อบต. มีหน้าที่พิจารณาท า
ค ว าม เห็ น  ส รุ ป ร าย ง าน
เสนอแนะ และด าเนินงาน
ตามกฎหมาย และระเบียน
ค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ก า ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน พิ จ ารณ าวาง
อัตราก าลั งเจ้ าหน้ าที่ และ
งบประมาณวินิจฉัยสั่ งการ 
ค ว บ คุ ม  ต ร ว จ ส อ บ  ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และแก้ ไขข้อขัดข้องต่ างๆ 
ภายในองค์กร ฯลฯ 

- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- ก า ร ยึ ด มั่ น ใน ค ว า ม
ถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้ าใจในองค์กร
และระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการ
เป็นผู้น า 
- ความสามารถในการ
พัฒนาคน 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ 

- การก ากับติ ดตาม
อย่างสม่ าเสมอ 
- ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห า
อย่างมืออาชีพ 
- ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เพื่ อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 

๒.งานบริหารงานท่ัวไป 
  (นักบริหารงาทั่วไป) 
  หัวหน้าส านักปลดั 
    

- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ 
ท าความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและด าเนินการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งใช้ความ
ช านาญเกี่ยวกับงานบริหาร
ทั่วไป ควบคุมตรวจสอบการ
จัดงานต่างๆ เช่น ธุรการ งาน
บุ ค ค ล  ง า น นิ ติ ก ร  ง า น
นโยบายและแผน งานรักษา
ความสงบเรียบ เป็นต้น .ให้
ค าปรึกษาแนะน า ติดตาม 
ประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กร
และระบบงาน 
- การบริการเป็นเลศิ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู้น าในกร
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการ
เป็นผู้น า 
- ความสามารถในการ
พัฒนาคน 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ 

- การแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการ
จัดการ 
- การสร้างให้เกดิการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้มใจพื้นที่
และการเมืองท้องถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 

 
 
 



               ๑๓ 

การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัติ 

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๓.งานบริหารงานคลัง 
   (นักบริหารงานคลัง) 
   ผู้อ านวยการกองคลัง 

-  พิ จ า ร ณ า   ศึ ก ษ า 
วิเคราะห์ท าความเห็น  สรุป
ร าย งาน เส น อ แ น ะ แ ล ะ
ด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้อง
ใช้ความช านาญเกี่ยวกับงาน
บริหารงานคลัง   ควบคุม
ตรวจสอบการจัดการงาน
ต่างๆ  เช่น งานการคลั ง  
งานการเงิน และบัญชี  งาน
จัดเก็บรายได้งานพัสดุ  เป็น
ต้น  ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 

- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- ก า ร ยึ ด มั่ น ใน ค ว า ม
ถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้ าใจในองค์กร
และระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู้น าในกร
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการ
เป็นผู้น า 
- ความสามารถในการ
พัฒนาคน 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ 

- การแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการ
จัดการ 
- การสร้างให้เกิดการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ค วาม เข้ ม ใจพื้ น ที่
และการเมืองท้องถิ่น 
- ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เพื่ อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 

๔. งานบริหารงานช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง) 
   ผู้อ านวยการกองช่าง 

- ควบคุมและปฏิบั ติ งาน
เกี่ ยวกับการควบคุมการ
ออกแบบ และก่อสร้างด้าน
โยธา วางโครงการส ารวจ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบงานด้านวิศวกรรม
ต่างๆ ตลอดจนควบคุมการ
ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม
บ ารุงรักษา เป็นที่ปรึกษาใน
งานออกแบบและก่อสร้าง
ข อ ง  อ บ ต . ต ร ว จ แ บ บ
ก่อสร้างให้ค าปรึกษาแนะน า 
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติ
หน้าท่ีอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- ก า ร ยึ ด มั่ น ใน ค ว า ม
ถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้ าใจในองค์กร
และระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู้น าในกร
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการ
เป็นผู้น า 
- ความสามารถในการ
พัฒนาคน 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ 

- การแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการ
จัดการ 
- การสร้างให้เกิดการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ค วาม เข้ ม ใจพื้ น ที่
และการเมืองท้องถิ่น 
- ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เพื่ อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 

๕.งานนโยบายและแผน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน) 

-ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เช่น ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน 
พิ จ า ร ณ า เส น อ แ น ะ เพื่ อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย
จัดท าแผนหรือโครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและโครงการต่าง ๆ ตอบ
ปัญ หาและชี้ แ จงเรื่อ งต่ าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่ าง ๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- ก า ร ยึ ด มั่ น ใน ค ว า ม
ถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้ าใจในองค์กร
และระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- ท างานเป็นเลิศ 
 

- -การแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการเชิงรุก 
-การคิดวิเคราะห์ 
-การสั่งสมความรู้และ
ความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
-ความละเอียดครอบ
คอบและความถูกต้อง
ของงาน 



๑๔ 
 

การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัติ 

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๖.งานบุคคล 
(นักทรัพยากรบุคคล) 

-ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับงาน
บุคคลากร เช่น การขอก าหนดต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน
ต าแหน่ง การทะเบียนประวัติ เป็นต้นตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและ
จริยธรรม 
-ความเข้าใจใน
องค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
-ความเข้าในในองค์กร 
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
-การให้ความรู้และ
การสร้างสัมพันธ์ 
-ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน 
-การยึดมั่นใน
หลักเกณฑ ์
-ความเข้าในพ้ืนท่ีและ
การเมืองท้องถิ่น 
-ความเข้าใจผู้อื่นและ
ตอบสนองอย่าง
สร้างสรรค ์

๗.งานวิชาการเกษตร 
  (นักวิชาการเกษตร) 

-ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับงาน
บุคลากร เช่น การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์การคัด
พันธ์ การขยายพันธ์ การปรับปรุงวิธีการผลิต 
การใช้ปุ๋ย  การเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร ควบคุมการศึกษา ค้นคว้าทอลอง ให้
ค าแนะน าแก่ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ตามที่ ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและ
จริยธรรม 
-ความเข้าใจใน
องค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
-ความเข้าในในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
-การให้ความรู้และ
การสร้างสัมพันธ์ 
-ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน 
-การยึดมั่นใน
หลักเกณฑ ์
-ความเข้าในพ้ืนท่ีและ
การเมืองท้องถิ่น 
-ความเข้าใจผู้อื่นและ
ตอบสนองอย่าง
สร้างสรรค ์

 
 



๑๕ 
 

การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัตใิน 

อบต.) 
ค าบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๘.งานธุรการ 
  (เจ้าพนักงานธุรการ)      

-ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว าม
ช านาญเกี่ยวกับงานธุรการและ
งานสารบรรณ เช่น ร่าง โต้ตอบ 
บันทึก ย่อเรื่อง ประมวลรายงาน
ที่ ต้ องใช้ความรู้ทางวิชาการ 
รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข การ
เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บ
รักษาเอกสารสิทธิในทรัพย์สิน
และ เอกสารส าคัญ ของทาง
ราชการ ติดต่อประสานงาน 
แก้ปัญหาขอ้ขัดข้องในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
ห น้ า ที่  เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
-ความเข้าใจในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
-ความเข้าในในองค์กร 
 และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
-การให้ความรู้และการ 
 สร้างสัมพันธ์ 
-ความละเอียดรอบคอบ 
 และความถูกต้องของ
งาน 
-การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
-ความเข้าในพ้ืนท่ีและ 
 การเมืองท้องถิ่น 
-ความเข้าใจผู้อื่นและ
ตอบสนองอย่าสร้างสรรค ์

๙.งานการเงินและบัญชี 
  (นักวิชาการเงินฯ, 
เจ้าพนักงานการเงินฯ) 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญ
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 
ค ว บ คุ ม ก า ร จั ด ท า แ ล ะ
ด า เนิ น ก า ร ต่ า ง ๆ ใน ด้ า น
งบประมาณ ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานต่าง ท า
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
และบัญชี ตรวจสอบรายงาน
การเงินต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ 
ประเมินผล และติดตามผลการ
ใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่ างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
-ความเข้าใจในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
-ความเข้าในในองค์กร 
 และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
-การให้ความรู้และการ 
 สร้างสัมพันธ์ 
-ความละเอียดรอบคอบ 
 และความถูกต้องของ
งาน 
-การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
-ความเข้าในพ้ืนท่ีและ 
 การเมืองท้องถิ่น 
-ความเข้าใจผู้อื่นและ
ตอบสนองอย่าง
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 



๑๖ 

 
 
 
 

การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๑๐.งานพัสด ุ
   (นักวิชาการพัสดุ, 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 

-ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความ
ช านาญเกี่ยวกับงานพัสดุ 
เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง 
ตรวจรับ เก็บรักษา จัดท า
ทะเบียนเบิกจ่าย ท ารายงาน
ตรวจสอบและเก็บรักษา
ใบส าคัญ หลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
ด าเนินการจัดซื้อและว่าจ้าง
ซ่อมพัสดุครุภณัฑ์ ตดิต่อ
ประสานงานกับบุคคลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตา่งๆ ตามทีไ่ด้รบัแต่งตั้ง 
และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม 
-ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
-ความเข้าในในองค์กร 
 และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
-การให้ความรู้และการ 
 สร้างสัมพันธ์ 
-ความละเอียดรอบคอบ 
 และความถูกต้องของ
งาน 
-การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
-ความเข้าในพ้ืนท่ีและ 
 การเมืองท้องถิ่น 
-ความเข้าใจผู้อื่นและ
ตอบสนองอย่าง
สร้างสรรค ์

๑๑.งานจดัเก็บรายได ้
     (เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ) 

-ปฏิบัติตามทีต่้องใช้ความ
ช านาญเกี่ยวกับงานจัดเก็บ
รายได้ เช่น งานควบคุมการ
รับ การเก็บรักษา และน าส่ง
เงิน งานตรวจรายงานต่าง ๆ 
งานอุทธรณ์  งานบัญชีภาษี
คงค้าง งานรายงานภาษี
อากรที่จัดเก็บรายได้ งาน
พิจารณาค าร้อง ค าขอ หรือ
เรื่องราวอ่ืนๆ ตอบปญัหา 
ช้ีแจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงาน
ในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม 
-ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- 
 

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
-ความเข้าในในองค์กร 
 และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
-การให้ความรู้และการ 
 สร้างสัมพันธ์ 
-ความละเอียดรอบคอบ 
 และความถูกต้องของ
งาน 
-การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
-ความเข้าในพ้ืนท่ีและ 
 การเมืองท้องถิน่ 
-ความเข้าใจผู้อื่นและ
ตอบสนองอย่าง
สร้างสรรค ์
 



๑๗ 
 

การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัติ 

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๑๒.งานช่างโยธา 
     (นายช่างโยธา) 
 

-ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความ
ช านาญ เกี่ ย วกับ งาน ช่าง
โยธา เช่น  การออกแบบ 
การควบคุมการก่อสร้าง 
และบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา 
การวางโครงการก่อสร้างใน
งานด้านช่างโยธา การให้
ค าป รึ กษ าแน ะน า  ห รื อ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่าง
โยธา ปฏิบัติงานส ารวจต่างๆ
เกี่ ย ว กั บ ง า น ช่ า ง โย ธ า
ตรวจทานแบบ  ค านวณ
ออกแบบเกี่ยวกับงานช่าง
โยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ 
เค รื่ อ งมื อ เค รื่ อ ง ใช้ แ ล ะ
อุปกรณ์ในการส ารวจตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่ างๆตามที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม 
-ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต้อง 
 และจริยธรรม 
-ความเข้าในในองค์กร 
 และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
-การแก้ไขปัญหาแบบมือ 
 อาชีพ 
-การให้ความรู้และการ 
 สร้างสัมพันธ์ 
-ความละเอียดรอบคอบ 
 และความถูกต้องของงาน 
-การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
-การมุ่งความปลอดภัย 
 การระวัง 
-ความเข้าในพ้ืนท่ีและ 
 การเมืองท้องถิ่น 
-ความเข้าใจผู้อื่นและตอบ 
 สนองอย่างสร้างสรรค์ 

๑๓. งานบรหิารงาน
สวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการ
สังคม)     

-ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความ
ช านาญเกี่ยวกับงานพัฒนา
ชุมชน เช่น การส ารวจข้อมลู
เบื้อต้นเขตชุมชนเพื่อจัดท า
แผนงาน ด าเนินการและ
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
ของประชาชนประเภทต่างๆ 
เป็นผู้น าและเป็นท่ีปรึกษา
กลุ่มในการพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมประชาชนให้มีความ
สนใจ ความเข้าใจและ
ความคิดรเิริม่ในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วม
ท างานพัฒนากับประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
อ านวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม 
-ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

 

- ก า ร แ ก้ ไข ปั ญ ห าแ ล ะ
ด าเนินการเชิงรุก 
- ก าร ว า งแ ผ น แ ล ะ ก า ร
จัดการ 
- การสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 
- ค วาม เข้ ม ใจพื้ น ที่ แ ล ะ
การเมืองท้องถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
ของท้องถิ่น 

 



๑๘ 
 

การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัติ 

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

 

เพื่ อ ช่ วย เห ลื อ ป ระชาชน ใน
ท้องถิ่นทุกด้าน ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ งและปฏิบัติหน้ าที่ อื่นที่
เกี่ยงข้อง ฯลฯ 

  

-การให้ความรู้และการสร้าง
สัมพันธ์ 
-ความละเอียดรอบคอบและ
ความถูกต้องของงาน 
-การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
-การมุ่งความปลอดภัยการ
ระวัง 
-ความเข้าในพ้ืนท่ีและ
การเมืองท้องถิ่น 
-ความเข้าใจผู้อื่นและ
ตอบสนองอย่างสร้างสรรค ์

๑๔.งานบริหารงาน
การศึกษา 
     (นักบริหารงาน
การศึกษา) , 
นักวิชาการศึกษา 

-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศึกษา การพัฒนางาน
วิชาการและระบบสารสนเทศ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานการเงินและ
งบประมาณ การก ากับ ตดิตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล 
ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็ก
และเยาวชน การส่งเสริมท านุ
บ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจรยิธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กร
และระบบงาน 
- การบริการเป็นเลศิ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู้น าใน
กรเปลีย่นแปลง 
- ความสามารถ
ในการเป็นผู้น า 
- ความสามารถ
ในการพัฒนาคน 
- การคิดเชงิกล
ยุทธ์ 

- ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ
ด าเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 
- ค ว าม เข้ ม ใจ พื้ น ที่ แ ล ะ
การเมืองท้องถิ่น 
- สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์
ของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 
๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา  

๑.  หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
๒.  หลักสูตรรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 

 ๓.  หลักสูตรหัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานทั่วไป) 
 ๔.  หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๕.  หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
 ๖.  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 ๗.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 ๘.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๙.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ๑๐.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
 ๑๑.  หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๒.  หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 ๑๓.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
 ๑๔.  หลักสูตร ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
 ๑๕.  หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 
 ๑๖.  หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 

๑๗.  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 ๑๘.  หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
 ๑๙.  หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง 
 ๒๐.  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒๑.  จัดท าแผนพัฒนาพัฒนาส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒๒.  หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
 ๒๓.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 ๒๔.  หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง 

๒๕.  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๒๖.  พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 

 ๒๗ . จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

***************************** 
 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา  ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
 

                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

   ๑.๖ การมอบหมายงาน 
   ๑.๗ การให้การศึกษา 

 

                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทาง
การด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นผู้ด าเนินการ 
 

                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา  
                      ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
 
 



 
 

๒๑ 
 
 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 

           ๑.๑  แต่งต้ังคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที ่ เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 
 

        จัดให้มีระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้
ทราบถึงความความส าเร็จ   ความรู้ความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 
ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
******************** 

  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
 

๘ 
 

๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
 

๑๓ 
 

๑๔ 
 

๑๕ 
 

๑๖ 
 

๑๗  

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดัหรือหลักสูตรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการคลังหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองช่างหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเกษตรหรือหลักสตูรอื่น
ทีเ่กี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากรหรือหลกัสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับนักนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดหุรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นท่ี  
เกี่ยวข้อง  

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐  

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ  

 
 
 

 
 



    ๒๓ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท)   

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๑๘ 
 

๑๙ 
 

๒๐ 
 

๒๑ 
 

๒๒ 
 

๒๓ 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะต าแหน่งหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญาตร ี
 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญาโท 
 
การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 
พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
 
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 
- 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

- 
 
 
 
 

รวม ๙๐๘,๐๐๐  

 





๒๔ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๑ อบรมสัมมนาผู้บริหาร พนักงานและสมาชิก 

 สภาอบต. ตลอดจนผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร พนักงานสมาชิกสภาอบต. และผู้น า 
เข้าใจบทบาทหนา้ที่ และเพิ่มพูนความรู้ 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของ
อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔๕ การศึกษาดูงาน    ๕๐,๐๐๐  ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ทดสอบ 

๒ ประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
ส่วนต าบล 

ผู้บริหาร พนักงานสว่นต าบล ลูกจา้ง 
พนักงานจ้าง ประชุมเพื่อติดตาม วางแผนการ
ท างานต่าง ๆ 

ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผา่นมาและ
แนวทางการปฏิบัติที่ถกูต้อง 

๓๐ ประชุม             -  ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ติดตามการ
ท างาน 

ที่ผ่านมา 
๓ อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
 
-อบรมหลักสูตรนักบรหิารงานคลัง 
 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทัว่ไป 
 
- อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
- อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
- อบรมหลกัสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเกบ็รายได้ 
 
- อบรมหลกัสูตรนักวิชาการเกษตร 
- อบรมหลกัสูตรเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
- อบรมหลกัสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ 
- อบรมหลักสูตรช่าง/นายชา่ง 
- หลักสูตรจนท./จพง. ธุรการ 
- อบรมหลักสูตรนายก  รองนายก ประธานสภา 
เลขาฯ 

  
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เปน็การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้บริหาร สมาชกิสภา 

 
 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานสวัสดิการสังคม 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานการเงินและบัญชี 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานจัดเก็บรายได้และ
แผนที่ภาษ ี
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานการเกษตร 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารงานทั่วไป 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการตรวจสอบ
ภายใน 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านพัสดุ 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านกอ่สร้าง 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการ 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหน้าที ่

 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๕ 

 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 

 
 

๓๒,๓๐๐ 
 

๓๒,๓๐๐ 
 

๓๒,๓๐๐ 
 

๓๐,๕๐๐ 
๓๐,๕๐๐ 
๓๐,๕๐๐ 
๓๐,๕๐๐ 

 
๓๐,๕๐๐ 
๓๐,๕๐๐ 
๓๐,๕๐๐ 

 
๒๒,๕๐๐ 
๒๒,๕๐๐ 
๒๒,๕๐๐ 

    ๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔.    

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 

 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 



๒๕ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๔  อบรมพนักงานสว่นต าบลและลูกจา้งในสถาบัน
เอกชน 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานและลกูจ้าง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานอง
พนักงานและลูกจ้าง 

๒๕ การฝึกอบรม ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ทดสอบ 

๕ 
 

 อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น 
- อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร ์
- อบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
- อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน 
 
- อบรมจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวยั 
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กของ อปท. 
- โครงการอบรมครูผุ้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
ศพด.ของอปท.  
- อบรมหลักสูตรก าหนดราคากลางและควบคุม
งานก่อสร้างของ สตง. 

 
 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่ 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่  
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ในการควบคุมภายใน 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่ 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่ 
 
- เป็นการเตรียมความพร้อมครูบรรจุใหม่ 
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนางาน 
 -  เพื่อเสริมสรา้งความรู้ในด้านวินัยของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการควบคุมภายใน 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านมาตรฐานศูนย์ 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการดูแลเด็ก 
 
- เสริมสร้างความรู้ครูบรรจุใหม่ 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านก าหนดราคากลาง
และควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

๕ 
๑๐ 

 
๑ 
 

๒ 
๕ 

 
๔ 
 

๑ 
 

  
 

การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 

 
 

 ๓๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๒,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ 

 
 

ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

๖  - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  และการ
สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที ่

-  เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงาน และลูกจ้าง 

-  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

๕๐ การฝึกอบรม - ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ทดสอบ 

๗  - โครงการฝึกอบรม/สัมมนาพนกังานสว่น ต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง(จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหนา้ที่ ๑๕ การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ทดสอบ 

๘ - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อใน
ระดับ ป.ตรี และ ป.โท 

-  เป็นการยกระดับความรู้ของบุคลากรให้
สูงขึ้น 

-  เพื่อยกระดบัความรู้ของบุคลากรให้สูงขึ้น ๕ การศึกษาต่อ ป.ตรี ๓๐,๐๐๐- 
๔๐,๐๐๐ บ./ 
คน/ปี  ป.โท 
๖๐,๐๐๐ บ./ 
คน/ปี 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ทดสอบ 

๙ - โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตาม
ความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ประสบการณ์และขีด
ความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของ
พนักงานส่วนต าบล 

๕๐ การฝึกอบรม 
สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 

เปน็ไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ทดสอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



   ๒๖ 
 

รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
๑ ความรู้ในด้านบญัช ี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน

บัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี  ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ  

๒ ความรู้ในการเป็นผู้ตรวจสอบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้
ตรวจสอบ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการท างานดา้นการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓ ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
งบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

๔ ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
การเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ  

๕ ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านHRDให้มี
ประสิทธิภาพ  

๖ ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบขอ้ซักถามในประเด็น 
ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน HRIS   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรงุขั้นตอนการท างาน 
ด้าน HRIS 

๗ ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน HRM ให้มี
ประสิทธิภาพ  

๘ ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการท างานด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ  

๙ ความรู้ในด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  
 

๑๐ ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย  รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ  โดย
อ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  

๑๑ ความรู้ในด้านจัดซื้อ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านงาน
จัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ  

 



    ๒๗ 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
๑๒ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/

ข้อบังคับของทางราชการ 
ความเข้าใจในระเบียบ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถาม
และให้ค าแนะน ากับผู้อื่นเกีย่วกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

๑๓ การให้ค าปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาทีเ่กิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึงการให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น 

๑๔ การแก้ไขปัญหาตดัสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวเิคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการ
มองการณไ์กลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการแกไ้ขปัญหาได้เป็นไป
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกดิขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 

๑๕ ความเป็นผู้น า  
 

ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกใน
ทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมทีจ่ะน าเสนอความ
คิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม   

๑๖  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน  (Coaching  
Development Skills) 

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอนงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีก าหนดขึ้นโดยพจิารณาจากความแตกต่างของผู้ถูก
สอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้
เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของตนเอง
และผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

๑๗ ทักษะในการน าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุม่ผู้ฟังในระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ เพื่อ
ประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

๑๘ การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเปน็จะต้องน ามาใช้ใน
กิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึน้ โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

๑๙ ทักษะในการค านวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณข้อมลู รวมทั้งความสามารถในการ
ค านวณและวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็นประเด็นย่อยๆ   ตลอดจนการน าข้อมูลที่ค านวณไดม้า
ใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแก้ไขปญัหาต่อไปได้ 

๒๐ ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการก าหนดเง่ือนไขหรือผลประโยชน์ท่ีจะน าเสนอใหก้ับคู่กรณีทั้งภายใน
และ/หรือภายนอกองค์การ รวมถงึความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนปีระนอม
กับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ที่จะไดร้ับของทั้งสองฝ่าย 

๒๑ ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร ์

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้างรูปแบบของ
แบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานตา่ง ๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

๒๒ การบริหารจัดการฐานข้อมลู ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ช่ันงานใหม่ ๆ โดยการดึงฐานข้อมูลที่มีอยู่มา
ใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงานในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้อื่นได้  

 
 
 

               
 
 
 



   ๒๘ 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
๒๓ การบริหารจัดการรายงานและ

เอกสาร 
ความสามารถในการจดัเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าและจัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและรายงานต่าง ๆ ได้ 

๒๔ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการโตต้อบท้ังที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไมเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒๕ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดหาและเตรยีมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช้  การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปญัหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้
อุปกรณ์ / เครื่องมือต่าง ๆ   

๒๖ ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้
เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว ้

๒๗ การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล รวมทั้งการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจัดเกบ็ข้อมูล  ตลอดจนการ
วิเคราะหห์าข้อสรุปจากข้อมูลทีร่วบรวมได้อย่างเป็นระบบ 

๒๘ การสัมภาษณเ์พื่อการคดัเลือก  การก าหนดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการคดัเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัตเิหมาะสม
กับต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบรหิารและควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการคัดเลือกผูส้มัครแต่
ละครั้ง 

๒๙ ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสาย
งานของตนและสายอืน่ ๆ ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

๓๐ การบริหารงานส านักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจดัหา จดัเตรยีม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมลู เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความตอ้งการขององค์กรและหน่วยงานได้ 

๓๑ การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ในโครงการ  รวมทั้ง
การน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan)  ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลความส าเรจ็ของโครงการ 

๓๒ การวิเคราะห์ทางสถิต ิ ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
รวมทั้งสามารถน าสถติิที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปลและ
สรุปผลข้อมลูจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิต ิ

๓๓ ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ ์
 

การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสงัคมภายในโครงการที่มี
ความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่องความปลอดภัยและความ
เรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ตา่งๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง พรอ้มท้ังการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือก่อให้เกดิความร่วมมือระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างด ี

๓๔ ทักษะการบริหารงานจัดซื้อ การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการท างานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการ
บริหารจดัการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา 
ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓๕ ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมลู ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้
ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและให้ค าแนะน าแก่
ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสือ่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓๖ ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจดัพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ  อ านวยความสะดวกให้แกผู่้บริหาร
ขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรืน่  

 
 



   ๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
๓๗ ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวเิคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกดิขึ้นไว้

ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของ
ตนเองและผู้อื่นได ้

๓๘ มนุษยส์ัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีใหเ้กิดขึ้นกับบคุคลต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ 

๓๙ การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคมุอารมณ์และบุคลิกภาพท่ีแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมทั้งของตนเองและของผูอ้ื่นได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป 

๔๐ ความคิดสร้างสรรค์ 
 

การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ   ซึ่งน าไปสู่การออกแบบผลงานท่ีมีความ
แปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิม่ประสิทธิภาพทางการตลาดและการขาย รวมถึงการส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ให้กับองค์การ 

๔๑ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองคก์าร พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานใหส้อดคล้องและรองรับกับกล
ยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ 

๔๒ ความคิดเชิงวิเคราะห์ 
 

ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมี
หลักการในการสรปุผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจงข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น 
สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ 

๔๓ การเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

๔๔ จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าท้ังภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ด ี

๔๕ ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สบืค้น และค้นหาข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อที่จะให้
ได้ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ และตรงประเด็นแกผู่้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

๔๖ จิตส านึกดา้นสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความ
ปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด 



 
 
 

ส่วนที่  ๖ 
การติดตามประเมินผล 

 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด  โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
 
๖.๑ การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา  จะด าเนินการดังนี้ 
 ๑) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ 
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การ
พัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล แสดงดังรูปที่ ๖.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ปลัด อบต.ช่อระกา  
(CKO) 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

นายก อบต. 
ช่อระกา (CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 



 
๓๑ 

 
 
รูปที่ ๖.๑  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
 
 

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

๑) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน  รายงานผลการท างานต่อ 

๒) คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ าปีละ ๑  ครั้ง 

๓) เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงต้องด าเนินการต่อไป 

     ๔)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ช่อระกาที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

                     ๕) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผน 

ไปสู่การปฏิบัติ 

๖.๒ การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 ๑. ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น  ๒ ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 
 
 
 



๓๒ 
 

๖.๓  การประเมินผล 
 

วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เครื่องมือวัดผล 
๑. การปฐมนิเทศ รู้จักงานในหน้าที่และงาน

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดีขึ้น
ภายในระยะเวลา ๖ เดือน 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 
๒. การฝึกอบรม 
    ๒.๑ การฝึกอบรมเอง 

๑ .เน้นการท างานเป็นทีม 
๒. ความซื่อสัตย์ สุจริต 

๑.มีการท างานทดแทนกันได้ 
   (ยกเว้นวิชาชีพเฉพาะ) 
๒.จ านวนพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างถูกด าเนินการทางวินัยไม่
เกินร้อยละ ๓ 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 

  ๒.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมจากสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
และส่วนราชการหรือ
เอกสารอ่ืนๆ 

เพ่ิมพูนทักษะการท างาน ๑. ผลการปฏิบัติงานได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุงหรือท้วงติจากผู้ตรวจสอบไม่
เกินร้อยละ ๕ ครั้ง/ปี 
๒. ถ่ายทอดความรู้ได้ 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
หรือการสัมมนา 

รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรม
องค์กรในทิศทางตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

๑. พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
ไม่ถูกร้องเรียนความประพฤติ 
๒. ผลการปฏิบัติงานได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุงหรือท้วงติจากผู้ตรวจสอบไม่
เกินร้อยละ ๕ ครั้ง/ปี 
๓. ถ่ายทอดความรู้ได้ 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 

๔. ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ศึกษาได้ครบตาม
หลักสูตร 

เสนอวัตกรรมใหม่ได้อย่างน้อยคนละ 
๑ ผลงาน 

 

๕. การสอนงานหรือให้
ค าปรึกษา 

๑. สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานได้ 
๒. มีความรู้เบื้องต้นใน
การท างาน 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่
บรรจุใหม่มีค าสั่งแต่งตั้งให้มีที่เลี้ยง
เสนองานทุกคน 

 

 

ในการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดโครงการอบรม/สัมมนา ในแต่ละ
ครั้ง จะจัดให้มีการประเมินผลโครงการดังกล่าว ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของโครงการ
มากน้อยเพียงใด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะให้มีการประเมินผลการโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้มากน้อยเพียงใด และการรายงานผลการด าเนินการตามแผนจริงครอบคลุมอย่างน้อย ๘๐% ของ
บุคลากรทั้งหมดและรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง หรือ
จัดท าแผนในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล และเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ หมวด  ๑๒ ส่วนที่ ๓ ข้อ  ๒๖๙ , ๒๗๐ 
 

จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลช่อระกา ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                             (ลงชื่อ)    
                             (นายทองแดง  ศรีธรรมมา)  
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
 
 
 
 
 
 

 


