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   การพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเขาพระคํานึงถึงการสรางกําลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอยางมีคุณภาพ ท้ังในดานสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือใหบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลทุกตําแหนงมีความรูในขอบเขตภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบเฉพาะตําแหนง 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให
เหมาะสมสําหรับตําแหนง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เปนพนักงานสวนตําบลท่ีดีท่ีมีคุณธรรม โดยได
กําหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเชน ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ดานพัฒนาเก่ียวกับ
งานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเฉพาะตําแหนง ดานการบริหารงาน ตลอดจนดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน 

  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ไดใชกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 ดําเนินการ รวมท้ัง ได
ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงตางๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
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สวนท่ี 1 
หลักการและเหตุผล 

 

  หลักการและเหตุผล  
 

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันได ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับ
สากล เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization)  
โดยตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 สวนท่ี 3 การ
พัฒนาพนักงานสวนตําบล  ขอ 258 - 295  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุ
เขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหนาท่ีของพนักงานสวนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี โดยการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีกําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได  หาก
องคการบริหารสวนตําบล มีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแต
ละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป  การพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได เชน การ
พัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม  และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบล
ตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24  ตุลาคม  2545 สวนท่ี 3 
การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปน
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ จึงไดจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ ในดานความรูความ สามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนงท่ีกําหนดไวในสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ และเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการ 
พัฒนาทางดานทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งดวย 
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  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
          

    

 การพัฒนาบุคลากร  (Development of Personnel)  เปนการแกปญหาเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล เนื่องจากความเจริญของวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ คนท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีในสมัยหนึ่ง ก็อาจกลายเปนคนท่ีหยอน
ความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเปนผูท่ีมีความรูความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีอยู
เสมอ ไมวาวิทยาการและหนาท่ีความรับผิดชอบจะไดเปลี่ยนแปลงไป 

 

 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
            พนัส หันนาคินทร (2526 : 133) ไดใหขอคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรวาประสิทธิผลของ
โรงเรียนยอมข้ึนอยูกับความสามารถของผูปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานยอมจะเพ่ิมข้ึนจากการท่ี
ระบบโรงเรียนใหโอกาสแกเขาท่ีจะพัฒนาวิจัยความสามารถท่ีมีอยูในตัวของเขาแตละคนการพัฒนาบุคลากร
เปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําตั้งแตแรกเขามาทํางานถึงเวลาท่ีจะตองออกจากงานไปตามวาระ 
            ประชุม รอดประเสริฐ (2528 : 132) ไดสรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารตาง ๆ เก่ียวกับ
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจะเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ความเขาใจ 
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การพัฒนาบุคคลอาจจําแนกออกเปน
ประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 
            สมาน รังสิโยกฤษฎ (2522 : 80) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวาเปนการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรูความสามารถมีทักษะในการทํางานดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี
ในการทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเปน
กระบวนการท่ีจะสรางเสริมและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน 
            นพพงษ บุญจิตราดุลย  (2525 : 208-209) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา 
เปนกระบวนการเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ คานิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให
แนวความคิดใหมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
 

  กลาวโดยสรุป  
          การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีมุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรู
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวนั้น
ปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี  2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 
 

  วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1  เพ่ือใหผูเขารับการบรรจุแตงต้ังเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลไดเรียนรูแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเปน
ขาราชการท่ีดี ตามหลักสูตรท่ี ก.อบต.กําหนด 
  2  เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง  
  3  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน 

4  เพ่ือพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึก
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual 
Skills) เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 

5  เพ่ือพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรู
ในคุณคาของตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล 
  6  เพ่ือพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะใน
การบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล  
  7  เพ่ือใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ
ท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  8  เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา      
ผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 

9  เพ่ือพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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  เปาหมายในการพัฒนา 

  
1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

          บุคลากร  อันประกอบดวย  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต.  และพนักงานจางทุกคนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  
ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน ในป 2564 – 
2566  ไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 

2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      บุคลากร  อันประกอบดวย  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   

พนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต.  และพนักงานจางทุกคนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ      
มีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ  
2564 - 2566  เพ่ิมข้ึนรอยละ 90 จากจํานวนพนักงานท่ีไดรับการพัฒนา 

3  เปาหมายเชิงประโยชน 
            องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และผลักดันใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ บรรลุตามเปาหมาย และเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
 

  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  
 
 

  องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ตามคําสั่ง องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ี 133/2563           
ลงวันท่ี  2  กรกฎาคม  2563  ประกอบดวย   

- นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล     กรรมการ 
- หัวหนาสวนราชการ    กรรมการ 
- หัวหนาสํานักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
- นักทรัพยากรบุคคล    ผูชวยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน  รวมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด            

ใหครอบคลุม ดังนี้ 
 1 กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ

ในการ พัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงานท่ีอยูตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจาํปงบประมาณ 2564 – 2566 
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  2 พิจารณาหลักสูตร ท่ีบุคลากรในสังกัด ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถใน 

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร   
อาจประกอบดวย  

  (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
  (3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
   (4) หลักสูตรดานการบริหาร  
   (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  
 3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน และ

ความเหมาะสม อาจประกอบดวย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

  4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา ในแตละหลักสูตร หรือแตละวิธีการ
สําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหครอบคลุมโดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุมคา เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5 พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาใหครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ ใหกับบุคลากรในสังกัด อยางนอยควรประกอบดวย 

  (1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
  (4) การบริการเปนเลิศ 
  (5) การทํางานเปนทีม 
 6 พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร  KM  (Knowledge Management) ในองคการบริหาร

สวนตําบลเขาพระ  เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบ
คนหาความรูใหม ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

    1 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
   2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร กําหนด

เปาหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  
   3 เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ และ

นําสงคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแตงรางแผนพัฒนาบุคลากร 
   4 จัดสงแผนพัฒนาบุคลากร ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดสุพรรณบุรีใหความเปนชอบ  
   5 ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสงแผนใหอําเภอ และจังหวัด และสวน

ราชการในสังกัด 
 

แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน พันธกิจ 
อบต.เขาพระ 
 

• นโยบายการพัฒนา
บุคลากร 

 

• การพัฒนาแผนงาน 
 

• เปาหมายของ อบต. 
ประจําป  

     2564 -2566 
 

• บทบาท อํานาจหนาท่ี
ของ อบต.เขาพระ 

 

• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
สวนตําบล ประจาํป 

 

 วิเคราะห
ยุทธศาสตร อบต. 

• แผนพัฒนา
บุคลากร  
อบต.เขาพระ 
ประจําป
งบประมาณ 
2561 -2563 

 บุคลากรสังกัด 
อบต.เขาพระ 
ไดรับการพัฒนา
ตามแผนฯ 

 วิเคราะห SWOT
สภาพแวดลอม
ภายในภายนอก 

 กําหนดเปาหมาย
การพัฒนา
บุคลากร 

 กําหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

บุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะดานการ
ปฏิบัติงาน 



 

7 
 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ี  
                จําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
                เพ่ือรองรับความกาวหนาในสายงาน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
                ทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน 
               การปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากร ใหยอมรับการการ 
                เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองคกร  
                ในอนาคต  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรรวมมือกับ 
                เครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพ 
                ประชาชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและรวมกันพัฒนา 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของ 
               คนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน 
                ภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปน 
                เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและ 
                ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 
 
 

  ปญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม  (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 
สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร การ
วิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมี
ประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  SWOT Analysis มี
ปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชน

หรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

จุดแข็ง   S จุดออน   W 

 
1. บุคลากรมีการทํางานเปนทีมและสามัคคีกัน 
2. สภาพแวดลอมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
3. รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
4. บุคลากรรุนใหมยอมรบัการเปลี่ยนแปลง 
5. มีวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เครื่องอํานวยความ

สะดวกท่ัวถึง 
6. ขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน 
7.  มีการสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 
8.  มีการกําหนดสวนราชการท่ีเหมาะสมกับลักษณะ

งานของพ้ืนท่ี 
9 .ผูบริหารใหการสนับสนุนบุคลกรในการพัฒนา

ความรูเพ่ิมเติม 
10.บุคลากรไดรับการพัฒนาบุคลากรทุกปท้ังท่ี อบต.    

ดําเนินการเอง หรือสงเขารับการอบรมจาก
หนวยงานตางๆ 

 
1. การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคกรยังขาด 
     ความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 
2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบ   
     และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 3. บุคลากรภายในองคกรใหความสนใจท่ีจะเขารับ   
    การพัฒนาความรูในดานตางๆ คอนขางนอย 
 4. งบประมาณท่ีใชในการพัฒนาความรูใหกับ   
     บุคลากรมีจํานวนจํากัด 
 5. การมอบหมายงานใหกับบุคลากรปฏิบัติยังคงมี  
     ความซับซอนไมตรงตามกับมาตรฐานกําหนด    
     ตําแหนง 
 6. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูและ  
     พัฒนางาน 

 

โอกาส   O ขอจํากัด  T 

1. อบต.เขาพระ ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองดาน 
    การปฏิบัติงาน 
2.  มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3.  มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาส 
     ใหบุคลากรมีสวนรวม 
4.  สถานท่ีตั้งของ อบต. มีความเหมาะสมกับการ 
     ปฏิบัติงานมีการแยกการปฏิบัติงานในแตละดาน     
     อยางชัดเจน ตลอดจนใกลสถานท่ีราชการตางๆ  
     ทําใหสามารถขอรับคําปรึกษากับหนวยงาน 
     ภายนอกไดสะดวก 
5.  บุคลากรของ อบต. สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี 
    ตําบลทําใหเขาใจในนบริบทของพ้ืนท่ีตนเอง จึงทํา 
    ใหสามารถรับรูปญหาและอุปสรรคในพ้ืนท่ีของ    
    ตนเอง 
      

1. บุคลากรภายนอกงานการเจาหนาท่ีไมเขาใจข้ันตอน
การปฏิบัติงานของงานการเจาหนาท่ี 

2. นโยบายผูบริหาร และนโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลง
บอยครั้ง 

3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซอม ไมมี
ความชัดเจน ขาดแนวทางในการดําเนินการท่ีถูกตอง 

4. การสงเสริมสนับสนุนดานการบริหารจัดการภาครัฐ 
กฎ ระเบียบ ขอกฎหมายตางๆ จากราชการสวนกลาง
ท่ีกระจายอํานาจลงมาใหทองถ่ินปฏิบัติยังไมชัดเจน 
บุคลากรไมมีความรูและความพรอมในการปฏิบัติงาน
อยางแทจริงสงผลใหเกิดความผิดพลาดได 

5.กฎ ระเบียบ ขอกฎหมาย ออกมาเพ่ิมเติมมากข้ึน แต
บุคลากรยังมีความสนใจในการท่ีจะศึกษากฎ ระเบียบ 
ขอกฎหมาย เพ่ิมเติมคอนขางนอย 

 

 



 

สวนท่ี  3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
 
 

 

  หลักสูตรการพัฒนา 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2545  กําหนดใหตอง
พัฒนา  5   ดาน  ไดแก 

1.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงานไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 
  2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง 
  3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 
  4.  ดานคุณสมบัติสวนตัวไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 
  5. ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
 

ดังนั้น จึ งใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตามหลักสูตรการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางนอย  1  หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนง 

 

 
การกําหนดสมรรถนะเพ่ือใชในการพัฒนา 

 
1. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ไดยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลเขาพระ  ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุก  6 
เดือน ดังนี้ 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

 



 

11 
 
 

 
2. ตําแหนง บริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน  เปนสายงานของผูบริหาร องคการ

บริหารสวนตําบลเขาพระ ไดกําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพ่ือทําหนาท่ีผูบริหารท่ีดีในปจจุบันและ
อนาคต พรอมกับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเปนผูนํา 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ 

3. ตําแหนงอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถ่ิน  อํานวยการทองถ่ิน  องคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระ ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับท่ีดํารง
ตําแหนงอยู , ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน  ลูกจางประจําและพนักงานจางบางตําแหนง    
ซ่ึงเปนไปตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
และตองดําเนินการทุก  6 เดือน  เชนกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

 
 

 
 

 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
 

วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
ประจําและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม
ความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี เฉพาะพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม 

2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืน ตามความจําเปนและเหมาะสม รวมท้ังองคการบริหาร
สวนตําบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แกผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง  

3. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยูในความสนใจและ
เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5. การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอน 
มอบหมายงาน 

6. การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหคําปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบลอยางนอยเดือนละ  1   ครั้ง 
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หลักสูตรและวิธกีารพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภา อบต.   
นายก อบต.  1. หลักสูตรนายก อบต. 

2. ภาวะผูนํากับการบริหารทองถ่ิน 
3. การบริหารจดัการบานเมืองท่ีดตีาม 
   หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

ดําเนินการเอง
หรื อ ร ว ม กั บ
หนวยงานอ่ืน
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ/   
   สัมมนา 

 
 

ตามแผนและ
หนังสือใหเขารวม
อบรมในแตละ

โอกาส 

รองนายก อบต. 1. หลักสูตรรองนายก อบต. 
2. ภาวะผูนํากับการบริหารทองถ่ิน 
3. การบริหารจดัการบานเมืองท่ีดตีาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

เลขานุการนายก อบต. 1. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 
2. ภาวะผูนํากับการบริหารทองถ่ิน 
3. การบริหารจดัการบานเมืองท่ีดตีาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

ประธานสภา อบต. 1. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 1. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 1. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 1. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 

2. ภาวะผูนํากับการบริหารทองถ่ิน 
3. การบริหารจดัการบานเมืองท่ีดตีาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจาง   
ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  
    เชน การบริหารจัดการ แผนงาน   
    งบประมาณ  การคลัง งานชาง งาน   
    อํานวยการ  งานสาธารณสุข งาน 
    สิ่งแวดลอม งานสภา ฯลฯ 

ดําเนินการเอง
ห รื อ ร ว ม กั บ
หน วย งานอื่ น
โดยวิธีการ ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/
ใ ห คํ า ป รึ กษ า 
และอื่น ๆ 

 

ตามแผนและ
หนังสือใหเขารวม
อบรมในแตละ

โอกาส 
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ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

สํานักปลัด    

หัวหนาสํานักปลัด  1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.  งานท่ีจําเปนในการปฏิบัตหินาท่ี เชน งาน

อํานวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน 
 

ดําเนินการเอง
หรื อ ร ว ม กั บ
หนวยงานอ่ืน
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ใหคําปรึกษา    
 และอ่ืน ๆ     
ตามลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือใหเขารวม
อบรมในแตละ

โอกาส 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจําสายงาน 
3.  งานท่ีจําเปนในการปฏิบัตหินาท่ีในตําแหนง    

 เชน งานกฎหมายและคดี งานขอบัญญัต ิ
 งานรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข งานนิติ  
 กรรมสัญญาตาง ๆ 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน 

  ตําแหนง เชน งานแผน งบประมาณ  
  ขอบัญญัติฯลฯ 
 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน  
  ตําแหนง เชน งานสรรหา งานเลือ่นข้ัน  
  เลื่อนระดบั งานประเมินสวัสดิการ  
  งานพัฒนา  งานเงินเดือน คาจาง   
  คาตอบแทน งานเครื่องราช งานฝกอบรม      
  งานบริการ ฯลฯ 
 

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน  
  ตําแหนง เชน งานสวัสดิการสังคม   ฯลฯ 
 

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน 

 ตําแหนง เชน งานสงเสริมและสนับสนุน    
การ มีสวนรวมของประชาชน  ฯลฯ 



 

15 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน 
  ตําแหนง เชน ตอนรับอํานวยความสะดวก   

งานประชาสัมพันธตาง ๆ 
 

ดําเนินการเอง
หรื อ ร ว ม กั บ
หนวยงานอ่ืน
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
  ใหคําปรึกษา    
  และอ่ืน ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือใหเขารวม
อบรมในแตละ

โอกาส 
 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
   เชน งานอํานวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป 
   งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งาน 
   สารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี   ฯลฯ 

ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
    เชน งานปองกันระวังและบรรเทาสาธารณ 
   ภัย ติดตาม ตรวจตรา และฝกซอมรับมือกับ 
   เหตุรายในรูปแบบตาง ๆ งานกูชีพ อพปร. 
ฯลฯ 

  

พนักงานขับรถยนตสวนกลาง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  
    เชน เรียนรูการบํารุงรักษาเครือ่งยนต 
    มารยาทการใชรถใชถนน เครื่องหมาย 
    จราจร ฯลฯ 
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ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

กองคลัง  ดําเนินการเอง
หรื อ ร ว ม กั บ
หนวยงานอ่ืน
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ใหคําปรึกษา    
 และอ่ืน ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือใหเขารวม
อบรมในแตละ

โอกาส 
 

ผูอํานวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี เชน งาน 
    ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การบริหาร  
    การเงินการคลัง  งานบัญชีงานพัฒนาและ 
    จัดเก็บรายได  งานทะเบียนทรพัยสิน 
    และพัสดุ งานควบคมงบประมาณ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง    

 เชน งานการเงินและบัญชี การงบประมาณ
การติดตามประเมินผลการใชจาย
งบประมาณ การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
และบัญชี ฯลฯ 

นักวิชาการจัดเก็บรายได   1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3.  งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน 
     ตําแหนง เชน งานพัฒนาและจัดเก็บ   

  รายได งานเขียนใบเสร็จ งานภาษีอากร    
  งานแผนท่ีภาษี งานจัดหาผลประโยชน 
  จากทรัพยสิน ฯลฯ   

เจาพนักงานพัสด ุ 1.  สมรรถนะหลัก 
1. สมรรถนะประจําสายงาน 
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน 

  ตําแหนง เชน งานจัดซื้อ จัดจาง งาน  
  ทะเบียนทรัพยสิน งานพัสดุ ฯลฯ 
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ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  1. สมรรถนะหลัก 

1.  สมรรถนะประจําสายงาน 
2.  งานท่ีจําเปนในการปฏิบัตหินาท่ีใน  
    ตําแหนง เชน งานการเงิน  การบัญชี  งาน   
    ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

ดําเนินการเอง
หรื อ ร ว ม กั บ
หนวยงานอ่ืน
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ใหคําปรึกษา    
 และอ่ืน ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือใหเขารวม
อบรมในแตละ

โอกาส 
 

กองชาง    

ผูอํานวยการกองชาง  1. สมรรถนะหลัก 
1. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน  

  ตําแหนง 

  

นายชางโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
เชน งานดานชางโยธา   งานสํารวจ  งาน
กอสรางตาง ๆ ฯลฯ 

  

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี เชน งาน 
    ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การบริหาร  
    งานสาธารณสุขฯ งานบริหารท่ัวไป 
    งานสงเสริมสุขภาพและสาธารสุข 
    งานควบคุมและปองกันยาเสพติด ฯลฯ 
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ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

เจาพนักงานสาธารณสุข 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง    

 เชน งานสงเสริมสุขภาพ งานอนามัยและ
สิ่งแวดลอม งานสุขาภิบาล งานสขุศึกษา
และภมูิคุมกันโรค   ฯลฯ 

ดําเนินการเอง
หรื อ ร ว ม กั บ
หนวยงานอ่ืน
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ใหคําปรึกษา    
 และอ่ืน ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือใหเขารวม
อบรมในแตละ

โอกาส 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
    เชน งานบริหารงานการศึกษา งาน 
    อํานวยการ  งานประเมินผลการศึกษา  
    งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน   
    การจัดซื้อจัดจาง  งานโครงการ งาน 
    ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  
    เชน งานการสอน  การดูแลเดก็ปฐมวัย   
    การเขียนโครงการ  งานประเมนิผล   
    การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

เจาพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
    เชน งานอํานวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป 
    งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งาน 
    สารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี   ฯลฯ 

  

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  
    เชน งานการสอน  การดูแลเดก็ปฐมวัย   
    การเขียนโครงการ  งานประเมนิผล   
    การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

  

 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรูประจํา
สายงานของบุคลากร  

รอยละของผูเขารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสายงาน รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะในการปฏบัิติงาน รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90 
 

เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสตูร 

X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักใหกับบุคลากร 

รอยละของผูเขารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก รอยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน รอย
ละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะ รอยละ 90 
 

เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสตูร 

X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 

 

19 



 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 

3 สงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการทํางานของแตละสายงาน จาก
หนวยงานอ่ืน 

รอยละของผูเขารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานรอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพ รอยละ 
90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90 

เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสตูร 

X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 

4 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานของบุคลากรในสังกัด อบต.เขาพระ 

รอยละของผูเขารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะในการ
ทํางาน รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน รอยละ 90 

300,000 X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

รอยละของผูเขารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะใน
การทํางานรอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 
90 

เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสตูร 

X X X กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  
 

รอยละของพนักงาน 
บรรจุใหม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรท่ีบรรจุใหมไดรบัการปฐมนิเทศ รอยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรท่ีบรรจุใหมเขาใจบริบทในการทํางานรอย
ละ90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การปฏบิตังิาน รอยละ 90 

- X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 
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ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรบัความกาวหนาในสายงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมใหความรูและสงเสริมความกาวหนา
ใหบุคลากรในสายงานของตนเอง 

รอยละผูเขารวมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจเสนทางความกาวหนาของตน รอย
ละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีท่ีมคีวามรูความสามารถ
เติบโตในสายงาน รอยละ 90 

- X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 

2 จัดทําฐานขอมูลการฝกอบรมของบุคลากร รอยละผูไดรับการบันทึก
ขอมูลการฝกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรท่ีผานการอบรมไดรับการบันทึกขอมูล  
รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกขอมูลถูกตอง สมบูรณ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีฐานขอมูลการฝกอบรม ตรวจสอบได 
รอยละ 90 

- X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 
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ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป           
ของบุคลากร 

รอยละผูไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผานเกณฑ  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีสุขภาพดีพรอมปฏิบัติงาน รอย
ละ 90 

- X X X กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

2 โครงการอบรมใหความรูการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตนและการชวยฟนคืนชีพ 

รอยละผูเขารวมโครงการ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมการใหความรูการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  
 รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูและสามารถทําหนาท่ีของตนเองกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีความพรอมในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน 

30,000 X X X กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

3 กิจกรรม 5 ส. รอยละผูเขารวมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม 5 ส.  รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู และเขาใจข้ันตอน 5 ส  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ิมข้ึน
รอยละ 90   

- X X X ทุกสวน
ราชการ 
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ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ ตอ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 การสงเสริมความรูคุณธรรมจรยิธรรม  
ธรรมาภิบาลในหนวยงาน ใหกับ
บุคลากร 

รอยละผูเขารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารับการพัฒนา ดานคุณธรรมจริยธรรม        
รอยละ90 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน           
รอยละ 90 

เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 90 

- X X X สํานักปลดั 

2 กิจกรรมตอตานการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบล
เขาพระ 

รอยละของผูเขารวม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรมตอตานการทุจริต รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรูการตอตานการทุจริต รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจรติ เพ่ิมข้ึน 
รอยละ90 

- X X X ทุกสวน
ราชการ 
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ตอกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 

3 จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนและให
ความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากร 

รอยละความสาํเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 เลม 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลประโยชนทับซอน สมบูรณ อานเขาใจ
งาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 

- X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 

5 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมี
คุณธรรมจริยธรรมและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 

รอยละผูเขารวมโครงการ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการเชิดชูเกียรติ  รอยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของ
โครงการ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและ
เปนแบบอยางท่ีด ี

- X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 

6 จัดทําคูมือการใหบริการและปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสาร  การเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของประชาชน ตอองคการบริหารสวน
ตําบลเขาพระ  
 

จํานวนเลม เชิงปริมาณ  
- จัดทําคูมือผลการใหบริการ จํานวน 1 เลม 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลการใหบริการ สมบูรณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือการใหบริการในการปฏิบัติ
ราชการ 

- X X X สํานักปลดั  
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ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธท่ี  2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

รอยละความสาํเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการตอตานการ
ทุจริต รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีประกาศ เจตจํานงตอตานการทุจรติ 

- X - - สํานักปลดั 

2 กิจกรรมมาตรการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

รอยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จํานวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหนวยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจาก
ประชาชน 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

- X X X ทุกสวน
ราชการ 

3 โครงการเผยแพรขอมูลดานการจดัซื้อ-จัดจาง รอยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- รอยละของจํานวนโครงการท่ีเปดเผยขอมูลการจัดจัดซ้ือ
จาง 

เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจาก
ประชาชน 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

- X X X กองคลัง 
งานพัสด ุ
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ  

ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4 การพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัตริาชการ 
 

รอยละผูเขารับการ
พัฒนา  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรท่ีบรรจุใหมไดรบัการพัฒนา รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรท่ีบรรจุใหมเขาใจบริบทในการทํางาน รอยละ 90 

เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเปนเจาหนาท่ีรัฐท่ีดี 
 

- X - - งานบริหาร 
งานบุคคล 

5 
 
 
 
 
 

จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมดานวินัยและ
รักษาวินัยในการทํางาน 

รอยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารับการอบรม รอยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผานการอบรมมีความรู รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 

เปนไป
ตาม

รายจาย
ของแตละ
หลักสตูร 

X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 
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ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหยอมรับการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองคกร ในอนาคต  

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 สงบุคลากรเขารวมโครงการท่ี
เก่ียวกับภาวะการเปนผูนํา 
 

รอยละผูเขารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานสวนตําบลไดรับการพัฒนาภาวะการเปนผูนํา รอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานสวนตําบลสามารถปฏิบัติหนาท่ีความเปนผูนํา 
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีภาวะการเปนผูนําและบังคับบัญชา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปนไป
ตาม

รายจาย
ของแตละ
หลักสตูร 

X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 

2 สงบุคลากรเขารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 
 

รอยละผูเขารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- ปลัด หัวหนาสวนราชการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหนาสวนราชการสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีสายงานผูบริหารท่ีมภีาวะการเปนผูนําและ
บังคับบัญชาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

เปนไป
ตาม

รายจาย
ของแตละ
หลักสตูร 

X X X งานบริหาร 
งานบุคคล 

 
 
 

 
 

28 



 

 
ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหยอมรับการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองคกร ในอนาคต  

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

3 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
โครงการเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

รอยละผูเขารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทุกคนไดรับการฝกอบรม รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจตอการ
เปลี่ยนแปลงสูยุคไทยแลนด 4.0  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- บุคลากรทุกคนสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตสูยคุ
ไทยแลนด 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสตูร 

X - - งานบริหาร 
งานบุคคล 

1 กิจกรรมปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวลดภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเขาพระ 

รอยละผูเขารวมกิจกรรม เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีพ้ืนท่ีสีเขียวและสภาพแวดลอมนาอยู 

- X X X กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
และทุกสวน

ราชการ
รวมกัน 
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ยุทธศาสตรท่ี  4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและ
สรางระบบพ่ีเลีย้งในองคกร ทุกงาน
ใน อบต.เขาพระ 

รอยละของผูมาตดิตอ
ราชการงานการเจาหนาท่ี 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดตอราชการงานการเจาหนาท่ีรอยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- ผูมาติดตอราชการงานการเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจ 
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีงานการเจาหนาท่ีทีมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกสวน
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรางสวนราชการ
เปนองคกรเรียนรู เชน จัดทําคูมือ
การปฏิบัตริาชการ  แผนพับ คูมือ
การทํางาน  กฎระเบียบการปฏิบัติ
ราชการในสายงานของตนเพ่ือ
เผยแพรใหกับบุคลากรในสังกัด 
 

รอยละบุคลากรใน
สํานักงาน(เฉพาะพนักงาน
สวนตําบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทําคูมือปฏิบัติราชการ รอยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลการปฏิบัตริาชการ สมบูรณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือในการปฏิบัติราชการ 
 

- X X X ทุกสวน
ราชการ  
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ยุทธศาสตรท่ี  4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกร  เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผล
การปฏิบัติงานประจําเดือนของสวน
ราชการ 

รอยละของการเขารวม
ประชุมประจําเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมประชุมประจําเดือนรอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- สวนราชการ จัดทําการนําเสนอผลงานประจําเดือน 
 รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานรูการเคลื่อนไหวและการดําเนินงานของแต
ละสวนราชการอยางตอเน่ือง 
 

- X X X ทุกสวน
ราชการ 

2 การจัดการความรูในองคกร  
(knowledge Management /KM) 

รอยละความสาํเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ การจดัการความรู (KM) 
ของหนวยงาน  รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอย
ละ 80  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานไดจัดการเรียนรูรวมกันและแลกเปลีย่น
เรียนรูงานรวมกัน 
 

- X X X ทุกสวน
ราชการ 

 
 

 
 
 

31 



 

 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

3 กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในอันดี
ใหกับบุคลากร (กิจกรรมยอยตาม
สถานการณ) 
 

 

ไมนอยกวารอยละ 90 
ของเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดําเนินกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 90 ของเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนงาน
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกสวน
ราชการ 

4 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจบุคลากร 
 

 

รอยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามรอยละ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานรับทราบปญหาและความตองการในเบ้ืองตน
ของบุคลากร 
 

- X X X งาน
บริหารงาน

บุคคล 
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สวนท่ี 5 

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
                          

              งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเขาพระจัดสรรงบประมาณโดย
คํานึงความประหยัด คุมคา เพ่ือใหการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      โดยในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระไดตั้งงบประมาณ 
เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม  สัมมนาและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหครอบคลุมการฝกอบรมแตละตําแหนง
ในภาพรวมดังนี้ 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ท่ีมาของงบประมาณ 
2564 ๒๕65  2566 

1 หลักสตูรเก่ียวกับนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

2 หลักสตูรเก่ียวกับเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

3 หลักสตูรเก่ียวกับเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

4 
 

หลักสตูรเก่ียวกับสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

5 
 

หลักสตูรเก่ียวกับหัวหนาสาํนักปลดั
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
6 
 

หลักสตูรเก่ียวกับผูอํานวยการกองคลัง
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
7 
 

หลักสตูรเก่ียวกับผูอํานวยการกองชาง
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
8 
 

หลักสตูรผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
ฯ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
9 
 

หลักสตูรผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

40,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
10 

 
หลักสตูรเก่ียวกับนิติกรหรือหลักสตูร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
 



 

 

 

34 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ท่ีมาของงบประมาณ 

2564 ๒๕65  2566 

11 
 

หลักสตูรเก่ียวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสตูรอ่ืน ท่ีเก่ียวของ 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
12 

 
หลักสตูรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๓๕,๐๐0 ๓๕,๐๐0 ๓๕,๐๐0 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
13 

 
หลักสตูรเก่ียวกับนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนหรือหลักสตูรอ่ืน ท่ีเก่ียวของ 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
14 

 
หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอ่ืน ท่ีเก่ียวของ 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
15 

 
หลักสตูรเก่ียวกับวิชาการจัดเก็บรายไดหรือ
หลักสตูรอ่ืน ท่ีเก่ียวของ 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
๑6 หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
35,000 35,000 35,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

/เปนไปตามรายจายของแตละ
หลักสูตร 

๑7 หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานพัสดุหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

35,000 35,000 35,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
18 

 
หลักสตูรเก่ียวกับนายชางโยธาหรอืหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

19 
 

หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการหรือ
หลักสตูรอ่ืน ท่ีเก่ียวของ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
20 

 
หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอ่ืน ท่ีเก่ียวของ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
21 

 
หลักสตูรเก่ียวกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
22 

 
หลักสตูรเก่ียวกับพนักงานจางแตละตําแหนง
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

23 หลักสตูรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 
24 หลักสตูรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานซึ่งตรงตามสายการปฏบัิติงานของ
พนักงานสวนตําบล 
 

30,000 30,000 30,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 
/เปนไปตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

 



 

สวนท่ี  6 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตามและประเมินผล 

ใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาพระ  ประกอบดวย 
   1.  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ   ประธานกรรมการ 

  2.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ   กรรมการ 
3.  หัวหนาสวนราชการทุกสวน        กรรมการ 

  4.  หัวหนาสํานักปลัด              กรรมการและเลขานุการ 
  5. นักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 

 

 ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงาน อบต. 
กําหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผล
การติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ โดยองคการบริหารสวนตําบลเขาพระจัดใหมี
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการ
พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใช
วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1. การใชแบบสอบถาม แบบทดสอบกอนและระหวางการพัฒนาและแบบสอบถามติดตาม
ประเมินผลภายหลังท่ีไดรับการพัฒนาตามแบบประเมินท่ีกําหนด 

2. มีรูปแบบการประเมินการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย และกฎเกณฑการประเมิน
จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณา 

3. รูปแบบรายละเอียดการประเมิน ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน การมีสวนรวม 

4. เครื่องมือท่ีในการประเมิน ไดแก เกณฑมาตรฐานปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต การทําบันทึกขอความ 

ตัวช้ีวัดและขอเสนอระดับเปาหมาย 
1. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน 7 

วัน  ทําการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาตาม ลําดับจนถึงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

2. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบ ผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1 

3. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม
กับความตองการตอไป 

4. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป 
โดย LPA ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ 60 



 

36 
 

ตัวช้ีวัดท่ีใชติดตามประเมินผลและเกณฑท่ีคาดหวังของตําแหนง 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑท่ีคาดหวัง 

1 ความรูในดานบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานใน
ดานบัญชี รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานบัญชี  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานบัญชีใหมีประสิทธิภาพ  

2 ความรูในการเปนผู
ตรวจสอบ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนของการเปนผู
ตรวจสอบ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการเปนผู
ตรวจสอบ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานการตรวจสอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3 ความรูในดานงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานใน
ดานงบประมาณ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงาน
งบประมาณ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ  

4 ความรูในดานการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานใน
ดานการเงิน รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานการเงิน  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ  

5 ความรูในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานใน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวของกับงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ข้ันตอนการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ  

6 ความรูในงานดานระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานบุคคล รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับงานบุคคล ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดาน 
บุคคล 

7 ความรูในดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานใน
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอน
การทํางานดานบริหารทรัพยากรมนุษย ใหมีประสิทธิภาพ  

8 ความรูในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวของกับงาน IT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดาน IT     
หมีประสิทธิภาพ  

9 ความรูในดานการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและข้ันตอนการทํางานในดานการตรวจสอบ
ภายใน รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานการตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิภาพ  
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10 ความรูในดานกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบขอบังคับ และมาตราตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
กฎหมาย  รวมท้ังการตอบขอซักถามและใหคําปรึกษาแนะนําในประเด็นตาง ๆ  โดย
อางอิงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของได  

11 ความรูในดานจัดซ้ือจัดจาง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานใน
ดานงานจัดซ้ือ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงาน
จัดซ้ือ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานจัดซ้ือใหมี
ประสิทธิภาพ  

12 ความรูเก่ียวกับระเบียบ/
ขอบังคับของทางราชการ 

ความเขาใจในระเบียบ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถตอบขอ
ซักถามและใหคําแนะนํากับผูอ่ืนเก่ียวกับระเบียบ คําสั่ง และ/หรือสัญญาท่ีเก่ียวของ
ไดอยางถูกตอง ชัดเจนตรงประเด็น  

13 การใหคําปรึกษา ความเขาใจในความตองการหรือความคาดหวัง และปญหาท่ีเกิดข้ึนของผูอ่ืน รวมถึง
การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

14 การแกไขปญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ คาดคะเนและวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนการมองการณไกลกอนการตัดสินใจใด ๆ เพ่ือใหการตัดสินใจและการแกไข
ปญหาไดเปนไปอยางเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน เปนไปอยางเปนระบบ มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

15 ความเปนผูนํา  
 

ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดข้ึนของทีมงาน และนําเสนอความคิดเห็นของตนแก
สมาชิกในทีม รวมท้ังกระตุนใหทีมงานแสดงออกถึงความเปนผูนําและพรอมท่ีจะ
นําเสนอความคิดเห็นของตนแกสมาชิกในทีม   

16  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 
  
 

การกําหนดกลยุทธ และเปาหมายหรือผลลัพธท่ีตองการจากการสอนงาน รวมท้ัง
สอนงานใหเปนไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีกําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากความ
แตกตางของผูถูกสอนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการ
สอนงานใหมๆ ใหเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จของงานรวมท้ังพัฒนาความรูและ
ทักษะการทํางานของตนเองและผูอ่ืนไดอยางตอเนื่อง 

17 ทักษะในการนําเสนองาน ความสามารถในการนําเสนอขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ ใหกับกลุมผูฟงในระดับท่ี
แตกตางกัน รวมท้ังความสามารถในการเลือกใชสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ 
เพ่ือประกอบการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม 

18 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะหทรัพยากรท่ีมีอยูและการคาดการณถึงทรัพยากรท่ีจําเปนจะตอง
นํามาใชในกิจกรรม หรือโครงการท่ีกําหนดข้ึน โดยการวางแผนเพ่ือจัดสรรและใช
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

19 ทักษะในการคํานวณ ความรูและความเขาใจในวิธีการและข้ันตอนการคํานวณขอมูล รวมท้ังความสามารถ
ในการคํานวณและวิเคราะหขอมูลออกเปนประเด็นยอยๆ   ตลอดจนการนําขอมูลท่ี
คํานวณไดมาใชในการวางแผน การวิเคราะหและหาแนวทางเลือกในการแกไข
ปญหาตอไปได 

 
 



 

38 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑท่ีคาดหวัง 

20 ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร 

ความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ และการสราง
รูปแบบของแบบฟอรม เอกสาร และรายงานตาง ๆ ได รวมถึงการดึงฐานขอมูล
จากโปรแกรมองคกรคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาใชประโยชนในการทํางานอ่ืน ๆ 
ตอไปได 

21 ทักษะในดานการเงิน การคาดการณและบริหารการเงินของหนวยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใชเงินใหเกิดประโยชนและเปนตามงบประมาณท่ีจัดสรรไว 

22 การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือคนหาขอมูล 
รวมท้ังการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการคนหาและจัดเก็บ
ขอมูล  ตลอดจนการวิเคราะหหาขอสรุปจากขอมูลท่ีรวบรวมไดอยางเปนระบบ 

23 ทักษะในการใชภาษา ความสามารถในการเลือกใชคําพูดและสํานวนภาษาในการนําเสนองานให
เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังความสามารถในการเลือกใช
ศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับสายงานของตนและสายอ่ืน ๆ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

24 การบริหารงาน
สํานักงาน/ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบํารุงรักษาขอมูล เอกสาร และ
อุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนความตองการขององคกรและ
หนวยงานได 

25 การบริหารโครงการ  การจัดทําแผนปฏิบัติการ และทรัพยากรตาง ๆ ท่ีใชในโครงการ  รวมท้ังการนํา
แผนปฏิบัติการดังกลาวไปประยุกตใช ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ 

26 การวิเคราะหทางสถิติ ความสามารถในการกําหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ รวมท้ังสามารถนําสถิติท่ีเหมาะสมมาใชในการวิเคราะหขอมูลได 
ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลขอมูลจากการวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติ 

27 ทักษะดานชุมชนสัมพันธ 
 

การวางแผนและกําหนดข้ันตอนการพัฒนาโครงการ เพ่ือกอใหเกิดสังคมภายใน
โครงการท่ีมีความอบอุน เข็มแข็ง และมีความสัมพันธท่ีดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบรอยใหสอดคลองตอสภาวการณตางๆ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง พรอมท้ังการสรางความสัมพันธท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางองคการกับสมาชิกโครงการเปนอยางดี 

28 ทักษะการบริหารงาน
จัดซ้ือจัดจาง 

การอธิบายไดถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการทํางานในดานงานจัดซ้ือ 
รวมท้ังการบริหารจัดการกระบวนการจัดซ้ือใหมีความถูกตองท้ังในดานปริมาณ 
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหลงผูขาย ตลอดจนการปรับปรุงข้ันตอนงาน
จัดซ้ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

29 ทักษะการติดตอ
ประสานงาน 

การติดตอเพ่ือรับและสงขอมูล ขาวสาร หรืองานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไดถูกตองครบถวนทันตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและใหคําแนะนําแกผูอ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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30 ทักษะดานเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพเอกสาร จดหมายโตตอบ  อํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริหารขององคการและผูมาติดตองาน ตลอดจนชวยแกไขปญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการใหเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น  

31 ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะหถึงปญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจ  
จะเกิดข้ึนไวลวงหนาเสมอ รวมท้ังความสามารถในการตรวจสอบขอมูลและ
รายละเอียดตาง ๆ ท้ังของตนเองและผูอ่ืนได 

32 มนุษยสัมพันธ ความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนกับบุคคลตาง ๆ ท้ัง
จากภายในและภายนอกองคการ เพ่ือเปาหมายในการทํางานรวมกันและเพ่ือ
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคล หนวยงานและองคการ 

33 การควบคุมอารมณ
และบุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณและบุคลิกภาพท่ี
แสดงออกไดอยางเหมาะสมท้ังของตนเองและของผูอ่ืนไดในสถานการณหรือ
เหตุการณท่ีแตกตางกันไป 

34 ความคิดสรางสรรค  
 

การนําเสนอความคิดริเริ่มเพ่ือสรางสรรคงานใหมๆ  ซ่ึงนําไปสูการออกแบบผลงาน
ท่ีมีความแปลกใหม ทันยุคสมัยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดและการขาย 
รวมถึงการสงเสริมภาพลักษณใหกับองคการ 

35 ความคิดเชิงกลยุทธ ความเขาใจในทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธของหนวยงานและองคการ พรอมท้ัง
ความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานใหสอดคลองและ
รองรับกับกลยุทธท้ังของหนวยงานและองคการ 

36 ความคิดเชิงวิเคราะห  
 

ความเขาใจในการกําหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ หรือปญหาท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห และแยกแยะแจกแจงขอมูลออกเปน
ปจจัยยอย ๆ เชน สาเหตุ ผลลัพธ ผลกระทบ ขอเสนอแนะ และผูท่ีเก่ียวของ เปน
ตน ไดอยางเปนระบบ 

37 การเรียนรูและพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

การตื่นตัวตอการศึกษาหาความรูใหม ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีความรูและ
เพ่ิมขีดความสามารถใหแกตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

38 จิตสํานึกดานบริการ การใหความสําคัญกับผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก โดยตอบสนองความ
ตองการและสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการอยูในระดับสูงอยูเสมอ ดวย
มาตรฐานการใหบริการท่ีดี 

39 ความนาเชื่อถือได ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ รวมท้ัง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบคน และคนหาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 
เพ่ือท่ีจะใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และตรงประเด็นแกผูอ่ืนท้ังภายใน
และภายนอกองคการ 

40 จิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม สุขภาพ
และความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดย
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานและวิธีการท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

 



 

 
40 

 
 
 

บทสรุป 
 
 
 การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ สามารถ

ปรับเปลี่ยนแกไข เพ่ิมเติมใหเหมาะสมไดตามระเบียบกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน  อาจเปนเหตุให
การพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงท่ีจําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการท่ีไมมีความจําเปน 
อาจตองทําการยุบหรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบาย         
ถายโอนงานสูทองถ่ินใหมากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิมพ/ทาน                     . 

เจาของเรื่อง                   . 

หน.สวน                        .

ปลัด                            . 

-สําเนาคูฉบับ - 
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ( ปงบประมาณ ๒๕64-๒๕66 ) 

............................................................................ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ขอ ๒๗๘ ใหองคการบริหารสวนตําบล
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามขอ ๒๗๘ แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อ.ต.จังหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่งให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนา กลุมเปาหมายท่ีเขารับการ
พัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดสรร
สําหรับการพัฒนา เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหองคการบริหาร
สวนตําบลประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาบุคลากรตอไป  

บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.อบต.จังหวัด) ไดมีมติเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งท่ี 10/๒๕63 เม่ือวันท่ี ๒3 กันยายน ๒๕63 ใหองคการบริหารตําบลเขาพระ ประกาศใชบังคับเปน
แผนพัฒนาบุคลากร  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ จึงประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ    
๒๕64-๒๕66 ตั้งแตวันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕63 เปนตนไป 

      จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 30  กันยายน   พ.ศ. ๒๕63  
 

 
  

   (นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ)   
  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 

 

       

 

“ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 
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