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ค าน าค าน า  
    
    แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ    
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) โดยได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ ซ่ึงท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็น
ระบบ  ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง การส ารวจความต้องการฝึกอบรม             
ของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพและการมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน าข้อมูลข่าวสารมาประมวลผล            
ความรู้ในด้านต่างๆ น ามาซ่ึงการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร                     
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้ประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
ราชการ  แนวใหม่ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ( พ.ศ. 2564 – 2566 ) 
ไว้ ณ ที่นี้ 
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ส่วนที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรใน
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  
“มุ่งม่ันพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีสมรรถนะสูง ในคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพ 

ให้เป็นกลไกลสู่องค์การบริหารต าบลท่ีทันสมัย บริการเป็นเลิศ อย่างย่ังยืน” 
 

 ทันสมัย (M : Modern) 
  : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 

 ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
  : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน 
ต าบลคลองเรือ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 

 บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
  : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ท างานให้
ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
เชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
  : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส 
และเป็นธรรม 
พันธกิจ 

 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 

 ส่งเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการ
มีสัมพันธภาพที่ดี 

 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 

 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

 ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน 

 ส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
 ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ

พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลกรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือมีความต่อเนื่อง สามารถสร้าง
องค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มี เครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.           

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในจังหวัดสระบุรี 
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้

เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง 
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ

ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นส่วนต าบลต าบลในอนาคต 
6. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า

จ านวนบุคลากร 
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏบิัต ิ
 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น เข้ารับการอบรมร่วมกัน 
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อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซ่ึงได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based 
management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่ เกิดขึ้นโดยมีการท า      
cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆ
เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล 
(individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

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

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

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

6. พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ

ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการ
ใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซ่ึงได้แก่การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานต่างๆในสังกัด อบต.คลองเรือ 
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.คลองเรือ 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษา ดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร 

*การด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์ก าลังคน อบต.คลองเรือ 
 
*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 

*จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์ก าลังคน อบต.คลอง
เรือ 
 
*จ านวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

*จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางและการด าเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.คลองเรือ 
*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ าทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ปี 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด อบต.คลองเรือ 

*การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
 
 
*การหาความจ าเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

*หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
อบต.คลองเรือ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดปีงบประมาณ 2564-2566 
แล้วเสร็จ 
*ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจ าเป็น(Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือเป็นข้อมูล 

*ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
อบต.คลองเรือ จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 
 
*ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ าเป็น(Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด 

* การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

* มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน 
* มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี งบประมาณ 2564 
-2566 

* จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 
2566 

* การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
อบต.คลองเรือ 

* มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.คลองเรือ 

* ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 

- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัด 

- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัดทุกระดับ 
  
 

- ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ทันที 

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน ข้าราชการ
ในสังกัด 

- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด 

- อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ทุกระดับในสังกัด 

- การด าเนินการทางวินัย 
 
 

- มีการด าเนินการทางวินัยเมื่อ
พนักงานท าผิดวินัย 

 
 

- นายก อบต. สามารถด าเนินการ
ทางวินัยส าหรับข้าราชการท้องถิ่น
และบุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
เข้าท างานในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
เข้าท างานในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรเข้าท างานในสังกัด 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ 

- การจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

- มีการจัดท าทะเบียนข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ 

- มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล
ในการใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ (Put the 
Right man on the Right job) 
น าไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง 
(Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดศึกษา
ต่อในประเทศและต่างประเทศตาม
ความต้องการขององค์กร 

- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การรอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตร
กลาง) 
 
 
 
 
 

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การ
ให้ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ตามความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตรกลาง 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าหลักสูตรกลางเพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ 
(หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ อบต. 

 

- มีการท าแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 
- มีการท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.คลอง
เรือ 
 
 
 
- มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.คลองเรือ 

- จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ปี 2564 - 2566 
 
- สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.คลองเรือเป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
 
- จัดให้มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.คลองเรือเพ่ือเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร 

 
 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

 
6.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ จะด าเนินการดังนี้ 
 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
ท าหน้าที่ วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 
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 รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 
 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

 

1. ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผลการท างานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ และผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นประจ าทุก 1 ปี 

2. เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือด าเนินการไป
ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้องด าเนินการต่อไป 

3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ที่สองคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือ
เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

4. สร้างความเข้าในแก่ผู้เก่ียวข้องทุกส่วนราชการ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

ปลัด อบต.คลองเรือ 
 (CKO) 

งานบริหารงานบุคคล 

นายก อบต.คลองเรือ
(CEO) 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 
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6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผน      
แม่บทฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
    -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์

การพัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 

 
แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
อบต.คลองเรือ 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 
 

 การพัฒนาแผนงาน 
 

 เป้าหมายของ อบต. 
ประจ าปี 2564 -
2566 
 

 บทบาท อ านาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเรือ 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าป ี

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์  
อบต.คลองเรือ 

 แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 

 พนักงานส่วน
ต าบล ได้รับการ
พัฒนาตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

ผลกระทบ 
(Impact) 

พนักงานส่วนต าบล
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2  
หลักการและเหตุผล 

 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุคใหม่  
ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซ่ึงน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการ ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 

     ๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ     
ในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

  ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เสียใหม่ จากที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้ งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ  ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  จึงก าหนดเป็นหลักการว่า  ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้  เพ่ือให้มีลักษณะ
เป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. การสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”  
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๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่   
                    เพ่ือให้เป็นการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลและจัดท าให้
ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่ายการเมือง  และพนักงานจ้าง 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 

รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

น
ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ตามยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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     นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม
ก ากับดูแลสนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ 3  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
 

๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  

ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากที่สุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

              ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
              ๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
              ๓. ด้านการบริหาร 
              ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
              ๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้าหมายของการพัฒนา 

 ๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร 
    ๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

 4. การพัฒนาพนักงานจ้าง 
 5. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ         
ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก 6 เดือน ดังนี้ 
   - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   - ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   - การบริการเป็นเลิศ 
   - การท างานเป็นทีม 

  2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต 
พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 
   - การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
   - ความสามารถในการเป็นผู้น า 
   - ความสามารถในการพัฒนาคน 
   - การคิดเชิงกลยุทธ์ 
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  3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือ ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 
ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซ่ึงเป็นไปตาม
ประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้อง
ด าเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน  
 
9. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

    แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง  
ที่ จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติ งานได้บรรลุตามเป้ าหมายในสายอาชีพของตน                
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากร         
ในหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้นๆ ว่า IDP โดยเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)ที่องค์การก าหนดขึ้น ดังนั้น  IDP จึงไม่ใช่
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับ
เงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็น
ระบบบนเกณฑ์ข้ันพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสาร
แบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยง
ความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อยและ
ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 
 

      สรุป IDP จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
         โดยในการส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ เพ่ือส ารวจ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองนั้น เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ เชิญปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเรือ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมท าความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการส ารวจ
ตนเอง ว่าหน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจ
ตัวเองโดยการท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วน
ราชการและ ให้บุคลากรประเมินตนเอง ซ่ึงในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลของ       
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน นั้น ก็ปรากฏถึงความต้องการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลอยู่ด้วย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลส่งงานการเจ้าหน้าที่ 
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  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด้วย 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ผู้บริหาร (นายกฯ)  

 

- สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ีก าหนดขึ้น 

- อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

- ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการน าแผน 
IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บังคับบัญชาที่ม ี    
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้างาน (ปลัดฯ /
รองปลัดฯ/ผอ.กอง/ 
หน.ส่วน) 

 

- ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 

- ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 

- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน 

- ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

- ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร 

- ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

- ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตท่ีเขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น 

- หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในงานปัจจุบันหรืองานอ่ืนๆ ที่
มี อยู่ 

บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ทุกคน 

 

- มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง 

- ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วยความเต็ม
ใจและตั้งใจ 

- ร่วมกับหัวหน้างานก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง 

- หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบ
ประสบความส าเร็จ 

- ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน่วยงาน (องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
เรือ 

 

- น าเสนอโครงการให้ผู้บริหารสูงสุดของกรมการพัฒนาชุมชนเห็นด้วยกับการน าเอา 
IDP มาใช้ในกรมการพัฒนาชุมชน 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน 

- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับเครื่องมือ
การบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 

- ให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
และบุคลากรทั่วทั้งกรมการพัฒนาชุมชน 

- ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและบุคลากร 

- ตอบข้อซักถามเก่ียวกับวิธีการจัดท าแผน IDP 

- หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส านึกของ
ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 

- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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แบบสอบถามเพื่อจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 
ส่วนราชการ....................................... 

 
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน......................................................................ต าแหน่ง............... ...................ระดับ....................... 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
..............................................................................................................................................................................  
 
การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะน าไปใช้งานจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ 
 

2. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องน ามาใช้งาน 
 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนนเพื่อส ารวจความต้องการในการพัฒนา 

ค าอธิบาย ให้บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ (1) – (3)  
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง) 
(1) 

ระดับความรู้/
ทักษะปัจจุบัน 
(กรอกระดับ

ความรู้/ทักษะ 
ระดับ 0 – 3) 

(2) 
ระดับความ

จ าเป็นต่องานที่
รับผิดชอบ 

(กรอกระดับความ
จ าเป็นต่องานท่ี

รับผิดชอบ ระดับ 
0 - 3) 

(3) 
ระดับความ

ต้องการในการ
พัฒนา 

(กรอกระดับ
ความต้องการใน

การพัฒนา 
ระดับ 0 - 3) 

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับช้ัน) 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) ตามระดับ ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1. ………………………………………………………………………..… 
2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 

   

ข้อเสนอแนะด้านอ่ืน ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
งานการคลัง งานช่าง งานอ านวยการ งานสภา 
งานบริหารงานบุคคล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
งานสภา  งานการคลัง งานช่าง งานสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาชุมชน งานบริหาร
การศึกษา ฯลฯ 
4. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ทางอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ด้านสาธารณภัยต่างๆ 
งานรักษาความสงบ ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัด    
หัวหน้าส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานสภา  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดท าแผน งานงบประมาณ งานจัดท า
เทศบัญญัติ ฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น แผนอัตราก าลัง ๓ ปี การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน งานสวัสดิการฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ส านักงานปลัด ต่อ    
    

นักจัดการงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น บริหารจัดการภายในส านักงานและการ
บริหารราชการทั่วไป การติดต่อนัดหมาย จัดงาน
รับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบ
เรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงาน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานการเงิน  
การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา 
ใบส าคัญ งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ-

ภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา 
รับแจ้งเหตุ รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณ
ภัยอ่ืน ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพล
เรือน บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจน
ยานพาหนะต่างๆ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
พนักงานขับรถยนต์ 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ 
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ส านักงานปลัด ต่อ    
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

   

ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น แผนอัตราก าลัง ๓ ปี การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน งานสวัสดิการฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนักประชา- 
สัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้
ในด้านต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
เอกสารความรู้ในด้านต่างๆ การควบคุม           
การตรวจสอบ การดาเนินงานกระจายเสียง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    

คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานที่ใช้แรงงานทั่วไป และงานที่ปฏิบัติตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ งานบริหาร งานการคลัง  
งานงบประมาณ งานสวัสดิการ งานการเงิน  การ
บัญชี การจัดเก็บ งานพัสดุ ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการ
วางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผล
งาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลัง 

ตรวจสอบงานการคลังหลายด้านเช่น งานการคลัง 
งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

กองคลัง (ต่อ)    

นักวิชาการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ควบคุมการรับการจ่าย การกู้และการยืมเงินสะสม
ควบคุมและดาเนินการเก่ียวกับการตัดเงินปี การ
กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝาก
เงินงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การจัดหา จัดซ้ือ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การทาบัญชี 
ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐาน
และเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจาหน่ายพัสดุที่
ชารุด การทาสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ หรือสัญญาจ้าง 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินละ
บัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วน
ราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญ    
คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอ จัดตั้ง
งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาปี ท าหนังสือ
ชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การจัดเก็บภาษีต่าง ๆรายได้อ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม รับช าระเงิน 
เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชีตรวจสอบและ
ประเมินภาษีการเก็บรักษา 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างทั่วไป    
พนักงานขับรถยนต์ 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ 
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

คนงานทัว่ไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานที่ใช้แรงงานทั่วไป และงานที่ปฏิบัติตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ควบคุมและปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการ
ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ ทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  งานวางผังหลัก  
ออกแบบสถาปัตยกรรม  ออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานควบคุมการเขียนแบบรูป
รายการก่อสร้าง  การประมาณราคา  จัดพิมพ์แบบ
รูปรายการต่าง ๆ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานที่ จ าเป็น ในการปฏิบัติหน้ าที่ ในต าแหน่ ง
ออก แบ บ  ก ารค วบ คุ ม  ก าร ก่ อ ส ร้ า ง  แ ล ะ
บ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่
เก่ียวกับงานด้านโยธา ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ 
เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานการเงิน  
การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา 
ใบส าคัญ งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ลูกจ้างประจ า    

พนักงานจดมาตรน้ า 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
การจดเลขมาตรวัดน้ า และค านวณปริมาตรน้ า
จากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

   

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และ
บ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่
เก่ียวกับงานด้านโยธา ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ 
เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วน
ราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญ    
คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอ จัดตั้ง
งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาปี ท าหนังสือ
ชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย 

  

พนักงานจ้างท่ัวไป    

พนักงานผลิต
น้ าประปา 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
การผลิตน้ าประปา จัดน้ าสะอาดบริการประชาชน 
บริการผู้ใช้น้ าประปา เตรียมน้ าประปาส ารงไว้เพ่ือ
การดับเพลิง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานที่ใช้แรงงานทั่วไป และงานที่ปฏิบัติตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
ทางด้านสวัสดิการสังคม มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม        
สวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน   
การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด 
การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานอ านวยการ 
งานบริหารงานทั่วไป  
4. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน ฯล 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงิน  
การบัญชี งานควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา ใบส าคัญ 
งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

   

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานอ านวยการ 
งานบริหารงานทั่วไป  
4. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะทีต้่องพัฒนา วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
การบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางาน
วิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงินและงบประมาณ การประสานงาน การ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน    
การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ครู   1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย การเขียน
โครงการ งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ครูผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย การเขียน
โครงการ งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป    

ผู้ดูแลเด็ก  1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย การเขียน
โครงการ งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 
 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

   

ผู้อ านวยการ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง   
การเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
โรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
การสุขาภิบาลและอน ามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุม
โรคสัตว์สู่คน การควบคุมสถานประกอบการ การ
ระงับเหตุร าคาญ การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม 
บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการสาธารณสุข 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง   
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การ
สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และ
การควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย 
วางแผนงาน และดาเนินงานด้านการสาธารณสุข 
วัดและประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้าน
นิเทศ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง   
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การ
ควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย งานสุขาภิบาล ซ้ึงรวมถึงงานวางแผน
ครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัย
โรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้สุขศึกษา
และภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงาน     
ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา 
งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุขมูล ฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นาท้องถิ่น 
ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    

ผู้ช่วยนักวิชาการ 
สาธารณสุข 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
 ช่วยส ารวจปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น 
การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล 
และการควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย 
วางแผนงาน และดาเนินงานด้านการสาธารณสุข 
วัดและประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้าน
นิเทศ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานขับเครื่องจักร 
กลขนาดเบา (ทักษะ) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่นขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษา
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

คนงานประจ ารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่
รองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยไปท าลาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานที่ใช้แรงงานทั่วไป และงานที่ปฏิบัติตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

   

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน 
การทาสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจ่าย การ
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบ การใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้
ประหยัด 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ส่วนที่ 4   
หลักสูตรการพัฒนา 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 - 2566) 
    ๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑. หลักสูตรเก่ียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
       ๒. หลักสูตรเก่ียวกับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

3. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4. หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
5. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

     ๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
   ๑. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   2. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/ผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

     3. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานช่าง/ผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานการศึกษา/ผู้อ านวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืน            

ที่เก่ียวข้อง 
  5. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  6. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม/ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอ่ืน 

        ที่เก่ียวข้อง 
7. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผู้อ านวยการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   8. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  9. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  10. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  11. หลักสูตรนักทรัพยากรหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  12. หลักสูตรนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  13. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  14. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  15. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  16. หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

17. หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
18. หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
19. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
20. หลักสูตรครู, ครูผู้ดูแลเด็กฯ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
21. หลักสูตรพนักงานจ้างตามต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
22. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 

           23. เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร อบต.คลองเรือ 

           24. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าท้องที่ ท้องถิ่น 
25. หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
26. หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



~ 30 ~ 

 

27. หลักสูตรการควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน 
28. หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น 
29. หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 
30. หลักสูตรโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
31. หลักสูตรให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

32. หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

33. หลักสูตรเทคนิควิธีการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
34. หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
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ส่วนที่ 5 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - ๒๕66) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   อ าเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี 
 

  1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
๑ 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
 

๕ 

หลักสตูรเก่ียวกับนายก อบต.หรือ
หลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือ 
หลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
หลักสตูรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
หลักสตูรเก่ียวกับประธาน/รองประธาน 
สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
หลักสตูรเก่ียวกับสมาชิกสภาอบต.หรือ
หลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบรหิารงาน
มากยิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบรหิารงาน
มากยิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนาระบบท างานของประธานสภา 
หรือรองประธานสภา ให้มีความรู้ ทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการท างานมาก
ยิ่งข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบการท างานของ ส.
อบต.ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การท างานมากยิ่งข้ึน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
รองนายก อบต. ไดร้ับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ ๑ ครั้ง/ป ี
 
เลขานุการนายก อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ ๑ ครั้ง/ป ี
 
ประธานสภาหรือรองประธานสภา
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
สมาชิก อบต.ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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 ๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - ๒๕66) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
๑ 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 

 

หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานท้องถ่ิน
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/
ผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 
 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานช่าง/
ผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานทั่วไป/
หัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
การศึกษา/ผู้อ านวยการกองการศกึษา
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้ ทักษะความ
เข้าใจ ในการบริหารงาน ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งข้ึนเพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ 
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
หัวหน้าส่วน ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ป ี
 
หัวหน้าส่วน ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ป ี
 
หัวหน้าส่วน ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ป ี
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

 / 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
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แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - ๒๕66) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   อ าเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุร ี

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

๘ 
 
 

๙ 
 
 

๑๐ 
 
 

๑๑ 
 
 

๑๒ 
 

 

หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม/ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมหรือหลักสตูรอื่นที่
เก่ียวข้อง 
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
หลักสตูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรเจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรนักจดัการงานท่ัวไปหรือ
หลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรนักวิชาการคลังหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วน ได้รับการฝึกอบรม  
๑ ครั้ง/ป ี
 
 
หัวหน้าส่วน ได้รับการฝึกอบรม  
๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

1 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 / 
 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
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 (แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - ๒๕66) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 

หลักสตูรนักวิชาการตรวจสอบภายใน
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรนักวิชาการสาธารณสุข/ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักสตูรเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสตูรอื่นที่
เก่ียวข้อง 
หลักสตูรเก่ียวกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
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 (แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - ๒๕66) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

20 
 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

25 
 

 
26 

หลักสตูรครู ครผูู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรอื
หลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตร/ีปรญิญาโท 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานส่วนต าบลและบุคลากร 
อบต. คลองเรือ 
 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและ
ผู้ท าท้องที ่ท้องถ่ิน 
หลักสตูรการจัดท างบประมาณระบบ  
e-Laass หรือหลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
หลักสตูรการจัดท าแผนท่ีภาษีหรือ
หลักสตูรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการท างาน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้การปฏิบตัิงานตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิราชการ อปท.ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานพนักงาน
จ้างและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 
เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและเจา้หน้าท่ี 
ของ อบต.คลองเรือ 
 
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณตาม
มาตรฐานของ อปท. 
เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษตีามนโยบายภาครัฐ 

พนักงานครู ได้รับการฝึกอบรม 
 ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานจ้าง ไดร้ับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างฯลฯ
อบรม และศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ป ี
 
บุคลากรไดร้ับการอบรม และ
ศึกษา 
ดูงานการเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมของพนักงาน ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

54 
 
 
 

54 
 
 
 

๑ 
 

 
๑ 

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

54 
 
 
 

54 
 
 
 

๑ 
 

 
๑ 

1 
 
 

1 
 
 

๑ 
 
 

54 
 
 
 

54 
 
 
 

๑ 
 

 
๑ 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
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(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - ๒๕66) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

27 
 

28 
 

29 
 
 

30 
 

31 
 
 

32 
 
 

33 
 

34 

หลักสตูรการควบคุมดูแลตรวจสอบ
ภายใน 
หลักสตูรการเลือกตั้งท้องถ่ิน 
 
หลักสตูรคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 
 
หลักสตูรโครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
 
หลักสตูรให้บริการสาธารณะโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 
หลักสตูรการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 
หลักสตูรเทคนิควิธีการสื่อสารและการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
หลักสตูรแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการใช้
จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
ท างานการควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ให้บริการสาธารณะโดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือส่งเสรมิ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิควิธีการสื่อสารและการประสานงาน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ 
การใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. 
 

พนักงานครู ได้รับการฝึกอบรม 
 ๑ ครั้ง/ป ี
พนักงานจ้าง ไดร้ับการฝึกอบรม  
๑ ครั้ง/ป ี
พนักงานครู ได้รับการฝึกอบรม 
 ๑ ครั้ง/ป ี
พนักงานครู ได้รับการฝึกอบรม 
 ๑ ครั้ง/ป ี
พนักงานครู ได้รับการฝึกอบรม 
 ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานครู ได้รับการฝึกอบรม 
 ๑ ครั้ง/ป ี
 
พนักงานครู ได้รับการฝึกอบรม 
 ๑ ครั้ง/ป ี
พนักงานครู ได้รับการฝึกอบรม 
 ๑ ครั้ง/ป ี
 

1 
 

1 
 

๑ 
 

1 
 

1 
 

 
1 
 

 
๑ 

 
๑ 
 
 

1 
 

1 
 

๑ 
 

1 
 

1 
 

 
1 
 

 
๑ 

 
๑ 
 
 

1 
 

1 
 

๑ 
 

1 
 

1 
 

 
1 
 

 
๑ 

 
๑ 
 
 

 / 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
/ 
 
 

 

 - 36 - 

 



~ 7 ~ 

 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน - 
 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนนิงาน - 
 

             

3 สนับสนนุให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนนุให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
งานในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

อบต.              

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดงูานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบ้รหิาร 

อบต.              

6 ก าหนดแนวทางปฏบิัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรปุความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงานทุกคนได้รบัทราบ
ร่วมกัน 

 
- 

             

7 สนับสนนุให้บุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท 

 
- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บา้น 

อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน - 
 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนนิงาน - 
 

             

3 สนับสนนุให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนนุให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
งานในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

อบต.              

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดงูานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบ้รหิาร 

อบต.              

6 ก าหนดแนวทางปฏบิัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรปุความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงานทุกคนได้รบัทราบ
ร่วมกัน 

 
- 

             

7 สนับสนนุให้บุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท 

 
- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บา้น 

อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน - 
 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนนิงาน - 
 

             

3 สนับสนนุให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนนุให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
งานในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

อบต.              

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดงูานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบ้รหิาร 

อบต.              

6 ก าหนดแนวทางปฏบิัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรปุความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงานทุกคนได้รบัทราบ
ร่วมกัน 

 
- 

             

7 สนับสนนุให้บุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท 

 
- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บา้น 

อบต.              
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ส่วนที่ 6 
 

 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
 
 
 

๑.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2564 2565 2566 
๑ หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต. หรือหลักสูตร

ที่เก่ียวข้อง     
4,000 4,000 4,500 ส านักงานปลัด 

 
๒ หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก อบต. หรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4,000 4,000 4,500 ส านักงานปลัด 

 
๓ หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต. 

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4,000 4,000 4,500 ส านักงานปลัด 

 
๔ หลักสูตรประธานสภา อบต. ,รองประธาน 

สภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4,000 4,000 4,500 ส านักงานปลัด 

 
5 หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง 
4,000 4,000 4,500 ส านักงานปลัด 

 
รวม 20,000 20,000 22,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2564 2565 2566 
1 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
18,000 6,000 8,000 ส านักงานปลัด 

 
2 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/

ผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 กองคลัง  
 

3 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานช่าง/
ผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 กองช่าง 
 

4 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานทั่วไป/
หัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

5 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานการศึกษา/
ผู้อ านวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 กองการศึกษาฯ 
 

6 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม/ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคมหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

7 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม/ผู้อ านวยการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

8 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

9 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

6,000 3,000 
 

6,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

10 หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

11 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

12 หลักสูตรนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 กองคลัง  
 

13 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

8,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

14 หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข/ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

6,000 3,000 
 

6,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
15 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
6,000 3,000 

 
6,000 ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2564 2565 2566 
16 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
6,000 3,000 

 
6,000 ส านักงานปลัด 

 
17 หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
8,000 3,000 

 
6,000 กองคลัง 

 
18 หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บ

รายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
8,000 3,000 

 
6,000 กองคลัง 

 
19 หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
8,000 3,000 

 
6,000 กองคลัง 

 
20 หลักสูตรครู ,ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก หรือหลักสูตร

อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
6,000 3,000 

 
6,000 กองการศึกษา 

 
21 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่งหรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
8,000 3,000 

 
6,000 ของแต่ละส่วน

ราชการ 
22 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี/ปริญญาโท 

- - - ส านักงานปลัด 
 

23 เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนต าบล และบุคลากร อบต.คลองเรือ 

250,000 150,000 150,000 ส านักงานปลัด 
 

24 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าท้องที่ ท้องถิ่น 

6,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

25 หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ  
e-Laass หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

12,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด, 
กองคลัง  

26 หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษีหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

12,000 3,000 
 

6,000 กองคลัง, 
กองช่าง 

27 หลักสูตรการควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน 6,000 3,000 6,000 ส านักงานปลัด 

28  หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น 6,000 3,000 6,000 ส านักงานปลัด 

29 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 6,000 3,000 6,000 ส านักงานปลัด 

30 หลักสูตรโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 6,000 3,000 6,000 ส านักงานปลัด 

31 หลักสูตรให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

6,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

32 หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

6,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

33 หลักสูตรเทคนิควิธีการสื่อสารและการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

6,000 3,000 
 

6,000 ส านักงานปลัด 
 

34 หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้จ่าย
ในการจัดงานและการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

6,000 3,000 
 

6,000 กองการศึกษา 
 

 รวม 496,000 249,000 344,000  
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ส่วนที่ 7 

 การติดตามประเมินผล 
 

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

           ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล      
คลองเรือ ประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ                  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                       กรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง                                      กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง                                          กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม          กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       กรรมการ 

9. หัวหน้าส านักปลัด                                                   กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการ

ติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

การติดตามและประเมินผล 
 ๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 15 วัน    

ท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑ 

๓. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

๔. ผู้บั งคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงิน เดือน เลื่อนระดับ            
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อย 60 
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