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ค าน า 
การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระหน้าที่ของ

ผู้บริหาร   และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ   ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สามารถพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี   เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  
อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 

การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร  เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านบริหารจัดการองค์กร     

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึ งได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 -2566 ขึ้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ท้ังในระดับพ้ืนที่และระดับสากล เป็นสิ่งที่
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ความสามารถ  
ของบุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล    ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ ให้ปฏิบัติ
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี    โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ก าหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้น
สังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ดังกล่าว ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ต้องก าหนด
ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  โดย
ให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   มีระยะเวลา 3 ป ี
ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ         

   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
- 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2540, หน้า 154)   ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติ หรือให้มีความรู้
ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือเพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถ
เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน   รังสิโยกฤษฎ์   (2544, หน้า 83)      กล่าวว่า  การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การด าเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานอัน
จะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการท างานอันจะน าวิธีไปสู่
ประสิทธิภาพในการท างาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง ๆ ที่
ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถท างานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที ่
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือ การด าเนินการเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

3. วัตถุประสงคใ์นการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
3.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้มีสมรรถนะด้านความคิด 

มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด 
(Conceptual Skills) เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ 
มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human 
Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่
จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและ
ปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน และโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมายในการพฒันา 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 - 2566  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดครบ 100% 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2564 - 2566 เพิ่มขึ้นจากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด 100% 

 4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

ผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนบรรลุตามเป้าหมาย 
/5. ขอบเขต............. 

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

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า 2 



 

5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ฯ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล

พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน ที่  156/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม  2563  ประกอบด้วย   
                   -นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน                                        เป็นประธานกรรมการ 
          -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน                           เป็นกรรมการ 
          -รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน                                           เป็นกรรมการ 
          -ผู้อ านวยการกองคลัง                                                                  เป็นกรรมการ 
          -ผู้อ านวยการกองช่าง                                                         เป็นกรรมการ 

          -ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                             เป็นกรรมการ
           -ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                   เป็นกรรมการ 

          -ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์                                         เป็นกรรมการ 
          -หัวหน้าส านักปลัด                                                                 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
         -นักทรัพยากรบุคคล                                                  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ฯ ของบุคลากร
ในสังกัดให้ครอบคลุม ดังนี้ 

 5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ ในการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

  5.2 พิจารณาหลักสูตรที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร    (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  (6) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ  (7) หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร  
  5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และความ

เหมาะสม  อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ   (2) การฝึกอบรม   (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการส าหรับ
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

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

/5.6 พิจารณาจัดการ……….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)  ในทุกวาระทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหาความรู้
ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 

     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ…………. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
(Development Tools) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออื่นๆ  
ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน                                      
(Non Classroom Training) 

 

 กองฝึกอบรมเป็นผูร้ับผดิชอบ 

 ความรู้อยู่ตดิตัวไม่นานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห ์
 การเรยีนรู้ระยะสั้น (Short Term Learning) 
 

ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานและบุคลากรเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 การเรยีนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ได้แก ่
 การสอนงาน (Coaching) 
การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองค์กรพี่เลีย้ง (Mentoring Program) 
การเพิ่มคณุค่าในงาน (Job Enrichment) 
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
การท ากิจกรรม (Activity) 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
การฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 
การเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรยีบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑. การฝึกอบรมในห้องเรยีน    
   (Classroom Training) 

 

-เน้นการเรยีนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุม่
งาน/ต าแหน่งงาน โดยมีส านักงานปลัด (งาน
บริหารงานบุคคล) ท าหน้าที่ด าเนนิการจัด
อบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อท่ีต้องพัฒนาของ
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของบุคลากร
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรบัต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
ท าให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรเกิดความ
มั่นใจว่าจะสามารถรับผดิชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานใน
อนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น 
(Talented People) หรือผู้สืบทอดต าแหน่ง
งาน (Successors) ทีจ่ะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงาน
ระดับบริหารต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

-เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จ าเป็น
จะต้องอยู่ในภาคสนามเท่านั้น อาจจะเป็น
การสอนงานนอกภาคสนาม โดยสว่นใหญ่
หัวหน้างานโดยตรงจะท าหนา้ที่สอนงาน
ให้กับบุคลากร 

1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นในการท างาน   
    ผู้สอนช้ีให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้บุคลากร

คิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนท่ี
จะเลื่อนต าแหน่ง ผูส้อนต้องทบทวนผลงาน 
ความสามารถท่ีมีอยู ่และก าหนดเป้าหมายในการ
สอนงาน  โดยเน้นการพัฒนาความสามารถใน
ต าแหน่งท่ีบุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป 
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผู้สอนจะต้องค้นหาความสามารถที่โดด
เด่น/ ที่ต้องปรับปรุง และจดัล าดบัความส าคญั
ของความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือต้องการ
เสรมิและพัฒนา 

๓. การฝึกอบรมในขณะ ท างาน  
   (On the Job Training : 
OJT) 
 

-เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝกึปฏิบัติ
จริง โดยมผีูส้อนที่เป็นหัวหน้างานหรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประกบเพื่อ
อธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิด
ประโยชนไ์ด้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน 

-ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท างาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนต าแหนง่ มีการปรับปรุง
งานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ เพือ่สอนให้
บุคลากรทราบและเรยีนรู้เกีย่วกับคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) คู่มือการท างาน 
(Manual) ระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ท างาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๔. โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง   
    (Mentoring  Program) 

 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
ท างานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ องค์การ
บางแห่งเรียก Buddy Program  ซึ่ง
บุคลากรจะมีพี่เลี้ยงท่ีได้รับคดัเลือกให้ดูแล
เอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากรอย่างไม่เป็น
ทางการ 

๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในองค์การได้อยา่งมี
ความสุข สามารถปรับตัวเข้ากับองค์การ   
เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีแตกต่างจากองค์การเดมิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลีย้งท าหน้าที่ในการ
สร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน รวมทั้งเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ที่ดีให้แก่
บุคลากรใหม ่

๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรบัต าแหน่งให้
เติบโตขึ้นในองค์การ พ่ีเลี้ยงจะท าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการท างานรวมถึงข้อควรระวัง
และความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นจากงานใหม่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๕.  การเพิ่มคณุค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานท่ียาก หรือท้าทาย
มากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิง
วิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคย
ปฏิบัต ิ

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความแปลกใหม่ 
ไม่ให้บุคลากรเกดิความเบื่อหน่าย โดยการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะงาน บุคคลทีจ่ะต้อง
ติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการแสวงหา
ทักษะความช านาญมากข้ึน พัฒนา
สัมพันธภาพท่ีเกดิขึ้นจากการท างานใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – การช านาญในงานเป็น
พิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหาร
จัดการงานนั้นที่ลึกขึ้น ยากและทา้ทายมากขึ้น 

๖. การเพิม่ปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

-เน้นการมอบหมายงานที่มากข้ึน เป็นงานท่ี
มีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเป็นงานท่ีแตกต่างจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติ แต่งานท่ีได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรือไมต่้องใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 
 

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการท างานให้กับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ที่เพ่ิมขึ้นจาก
การบริหารงานท่ีมีปรมิาณทีม่ากขึน้กว่าเดิมที่เคย
ปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการ
บริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและตดัสินใจ 
การบริหารทีมงาน การสอนและการพัฒนาทีมงาน 
(เหมาะส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิม ๆ  ซ้ า ๆ มา
เป็นระยะเวลานาน) 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๗.  การมอบหมายโครงการ   
    (Project  Assignment) 

 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไมส่ามารถท าให้เสรจ็
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่
บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดมิที่เคยปฏิบัติ
หรือเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจ าที่
รับผิดชอบ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่มอบหมายให้
บุคลากรไปปฏิบตัิ เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะ
ในการท างาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะ
เฉพาะด้านท่ีเกีย่วข้องในงานนั้น บางองค์การ
น ามาใช้ในการเลื่อนระดับต าแหนง่งาน การ
คัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และการหาผูส้ืบทอด
ทายาทต าแหน่งงาน 
 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยัง
อีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญม่ักใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
ผู้บริหารก่อนการปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพือ่พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการ
ท างานท่ีหลากหลายด้าน เป็นการเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ของบุคลากรใหเ้รียนรู้งานมากขึ้น  
จึงเหมาะส าหรบับุคลากรที่เตรียมความพร้อมใน
การรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้น หรือเปน็กลุ่มคนที่มี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การให้ค าปรึกษาแนะน า    
     (Consulting) 
 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อบคุลากรมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานท่ีรับผดิชอบ หัวหน้า
งานจะต้องท าหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ 
และวิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได ้

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรด้วย
การวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้นในการท างาน และ
น ามาก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบญัชากับผู้ใต้บังคบับัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้องน าเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ 
ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ต่างๆ 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job 
Shadowing) 

 

เน้นการเรียนรู้งานจากการ
เลียนแบบ และการติดตาม
หัวหน้างานหรือผูรู้้ในงานนั้น ๆ 
เป็นเครื่องมือท่ีไม่ต้องใช้เวลา
มากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร 
เนื่องจากบุคลากรจะต้องท า
หน้าท่ีสังเกตตดิตามพฤติกรรม
ของหัวหน้างาน 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดลอ้ม ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออก
และทัศนคติของแม่แบบหรือ Role Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-
term Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือเปน็ปี  มัก
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเก่ง 
หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธกีารท างานของผู้อื่นเพื่อน ามาปรับปรุงการ
ท างานของตนเองให้ดีขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากร (Career Path) 

๑๑.  การท ากจิกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรม
ระยะสั้น ไม่ต้องมีระยะเวลา
หรือข้ันตอนการด าเนินงาน
มากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนีต้้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรใน
การรับผิดชอบกิจกรรมให้
บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และมมุมองซึ่งกันและกัน ท าให้เกดิการเรียนรูร้่วมกัน รวมถึงช่วยสรา้ง
บรรยากาศและสรา้งขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน ท าให้บุคลากรเกดิ
ความรูส้ึกสนุกสนานในระหว่างวันท างาน อันส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น และมีประสทิธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
       (Self 
Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเองจากแหล่ง/ ช่องทาง 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่าน
หนังสือ หรือศึกษาระบบงาน
จาก Work Instruction 
หรือ ค้นคว้าข้อมูลผ่าน 
Internet หรือเรียนรูจ้าก e-
Learning หรือ สอบถามผู้รู้ 
เป็นต้น 

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผดิชอบในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบตัิงานเท่าน้ัน บุคลากรสามารถแสวงหา
โอกาสเรียนรูไ้ดด้้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ
ได้ วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานดี และมี
ศักยภาพในการท างานสูง (Talented People) 

๑๓.  การเป็นวิทยากร
ภายใน  
       (Internal 
Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด 
รักการสอนและมีความรู้ใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมาย
ให้บุคคลเหล่านี้เป็นวิทยากร
ภายในองค์การท าหน้าท่ีจัด
อบรมให้ กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะส าหรบับุคลากรที่มีความเช่ียวชาญหรือรอบรู้ในงานท่ี
รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็นอย่างมาก เช่น หัวหน้างาน หรือ
ผู้บริหาร 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพฒันาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑๔. การดูงานนอกสถานท่ี  
      (Site Visit) 

 

เน้นการดรูะบบและขั้นตอนงานจากองค์การ
ที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) ในเรื่องที่
ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด 
และหลักปฏิบตัิที่ประสบความส าเร็จ อัน
น าไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การได้
เห็นรูปแบบการท างานท่ีมีวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิ หรือ
ได้เรียนรูเ้รื่องใหม่ ๆ ท่ีดีจากองค์การภายนอก มา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้
เหมาะกับบคุลากรตั้งแตร่ะดับผู้จดัการขึ้นไป  

๑๕. การให้ข้อมูลป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและแจ้ง
ผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ท างาน 

เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน็เรื่องการ
ท างานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคล
หรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 

๑๖. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผู้เชีย่วชาญให้
เข้ามาฝึกงานกับบุคลากรภายใตร้ะยะเวลาที่
ก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และ
บุคลากรที่มศีักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองไดภ้ายในระยะเวลาที่
จ ากัด เพื่อให้น าความรู้ทีไ่ดร้ับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กรต่อไป 

๑๗. การเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง/ คู่
เปรียบเทยีบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรอื
ระบบงานจากองค์การอื่นท่ีเป็นตัวอย่าง 
(Best Practice) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับข้ันตอนหรือระบบงานปัจจุบัน เพื่อ
กระตุ้นจูงใจบุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น Best 
Practice 

เพื่อหาวิธีการปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีดีที่สดุ หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกบับุคลากรระดับ
หัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ท่ีมีความพร้อมที่จะเรยีนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให้
เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายใน
หรือภายนอกหน่วยงานและองค์การ 

๑๘. การประชุม/ สมัมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน 
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย 
ผู้น าการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญ
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เขา้ร่วมประชุม/
สัมมนาน าเสนอความคิดเห็นร่วมกนั 

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการ
เรียนรูจ้ากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคดิเห็นกันใน
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

/6.ขั้นตอนในการจัดท าแผน.............. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ 
   6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

   6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

   6.1.3 เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

   6.1.4 จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ให้ความเป็น
ชอบพร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

   6.1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 และจัดส่งแผนพัฒนาฯ ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
                          แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การติดตามและประเมินผล....................... 
 

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

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.เขาสมอคอน 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลฯ 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป้าหมายของ 
     อบต. ประจ าปี  
     2564 -256 

 
 บทบาท อ านาจหน้าท่ี

ของ อบต.เขาสมอคอน 
 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบลฯ ประจ าป ี

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

 แผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ฯ 
 อบต.เขาสมอคอน 
ประจ าปี
งบประมาณ  
2564 -2566 

 พนักงานส่วน
ต าบล ฯ สังกัด 
อบต.เขาสมอคอน 
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ  วิเคราะห์ SWOT

สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบลฯ 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส่วนต าบลฯ
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 
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                             การติดตามและประเมินผล 
                     ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             กรอบแนวคดิกระบวนการวิเคราะห์การพฒันาบุคลากรในระดบัโครงสรา้ง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
โครงสร้างปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ กรอบการด าเนินการ………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
          

เริ่มต้น 

1.การเตรียมการและการวางแผน 
1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 พิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น 
1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 
การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจา้งเอกชน
ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสม เช่น 
 การปฐมนิเทศ 
 การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
 การสับเปลี่ยนหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 การฝึกอบรม 
 การให้ทุนการศึกษา 
 การดูงาน 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ฯลฯ 

3. การติดตามและประเมินผล 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จความรูค้วามสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน 

สิ้นสุด 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

ผู้บริหารหน่วยงานจัดท า
แผนควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ เข้าใจงานที่ท า 

ประเมินผล 

สั่งการ/วางแผน/วินิจฉัย 

สั่งการ/ก าหนด
รายละเอียด ควบคุม
ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบรายงานนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่งฝึกฝน
พัฒนาด้วยตนเอง 
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“มีความรู้ คู่คุณธรรม   ทันสมัย     เต็มใจบริการ ” 
 

                            กรอบการด าเนินการคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
               
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                            กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบ มีรายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์ 

               
   

พันธกิจ 
-สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
-ส่งเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
-ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร อบต.เขาสมอคอนทุกส่วนราชการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 
-เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
-ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรมโดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการท างาน ตลอดจน
เสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
        -บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
        -ระบบการพัฒนาก าลังคนมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ อบต.เขาสมอคอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        -วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
        -กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด อบต.เขาสมอคอน มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/7.ยุทธศาสาตร์.................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการ 
วางแผนอัตราก าลัง สรรหา 
ประเมินผล และรายงาน 

นายก อบต.เขาสมอคอน 
สั่งการ ติดตามตรวจสอบให้ความเป็นธรรม 

ผู้บริหารหน่วยงานจัดท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแลสนับสนุน 

 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เข้าใจงานที่ท า 
ท างานเป็นทีมฝึกฝนพัฒนาตนเองสนองยุทธศาสตร์ได้ 

ส่งเสริม/สนับสนุนให้
ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลขาสมอคอน 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน
ในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย 
หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและ
ปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 
ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  
8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ 
               การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร  
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง  จุดอ่อน ขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า
องค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  
มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

          1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
              1.1   S มาจาก Strengths  

                         หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

              1.2  W มาจาก Weaknesses  
                         หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     

 
 

/2. ปัจจัยภายนอก ............. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
              2.1    O มาจาก Opportunities  

                          หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม
การด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็ง
นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

              2.2    T มาจาก Threats  
                          หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 
                             การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับองค์กรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
จุดแข็ง 

S (Strengths) 
-มีการท างานเป็นทีม ที่มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
-บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้เต็มใจให้บริการ 
-มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสม 
-มีการจัดท าแผนอัตราก าลังโดยการมีส่วนร่วมของส่วน
ราชการ 
-มีโครงสร้างองค์กร สายงานบังคับบัญชา และบทบาท
ชัดเจนและบทบาทชัดเจนเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
-ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ  
-ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ
และด้านพัฒนาบุคลากร 
 

จุดอ่อน  
W (Weaknesses) 

-การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วน
ราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ทีเ่หมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
-เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
งานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
-ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนา  แนวคิดรวมถึง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ และขวัญก าลังใจ 
ที่จะท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและ 
ความคิดในการปฏิบัติงาน 
-บุคลากรไม่เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง และส่งผลต่อการ
ท างานเกิดภาวะงานล้นคน 
-บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 

โอกาส 
 O (Opportunities) 

-นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
-อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
-นโยบายการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น ท าให้เป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการส าหรับท้องถิ่น 
-การสนับสนุนของผู้บริหารให้บุคลากรในหน่วยงาน  
มีโอกาสฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
 

ภัยคุกคาม  
T (Threats) 

-ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
-กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
-หน่วยตรวจสอบจากองค์กรอิสระมีความเห็นขัดแย้ง 
จากแนวทางการด าเนินงานของกรมส่งเสริม 
-บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในงานที่กรมส่งเสริม
กระจายอ านาจฯ ถ่ายโอนภารกิจให้     

 
 

/การวิเคราะห์............... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                             การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ระดับบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

การวิเคราะห์ระดับตัวบุคคล ผลการวิเคราะห์ 
 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีภมูิล าเนาอยู่ในพ้ืนท่ี และพื้นท่ีใกล้เคียงกับ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 30 - 40 ปี ซึง่เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ท าให้การท างานมีความละเอียดรอบคอบ 
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
5. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
 

 
จุดอ่อน 

 (Weaknesses) 

1. มีความรู้ไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ใช้ระบบเครือญาติ โดยไม่ค านึงถึงกฎระเบียบ 
5. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในปัจจุบันที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

 
โอกาส  

(Opportunities) 

1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความตั้งใจต่อการพัฒนา อบต. เสียสละและอุทิศตนในการท างาน 
3. ประชาชนมีความคาดหวังกับตัวผู้บริหารและการท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 
 

 
อุปสรรค 

 (Threats) 

1. เงินเดือน / ค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่าย 
2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
3. พื้นที่เขตความรับผิดชอบกว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว ท าให้มีเวลาจ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 

/การวิเคราะห์............... 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                         การวิเคราะห์ (SWOT) ปัจจัยภายใน ภายนอก โอกาส ข้อจ ากัด ในการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. ผู้บริการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
7. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอ านวย

ความสะดวกทั่วถึง 
9. ขอบเขตการท างานมีความชัดเจน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ท างานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน

องค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และ

พัฒนางาน 
โอกาส   O 

1. อบต.เขาสมอคอน ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ด้านการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาส

ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. อบต.เขาสมอคอน ให้ความส าคัญต่องานการ

เจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

ข้อจ ากัด  T 
1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 
2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม ไม่มี

ความชัดเจน ขาดแนวทางในการด าเนินการที่
ถูกต้อง 
 

 
 
                          การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ 
บุคลากรทุกระดับชั้นมาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน
ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลฯ ทุก 6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น    เป็นสายงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเขาสมอคอน     ได้ก าหนดแนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับ
เตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
/ความสามารถ............. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอื่นท่ีนอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่ ตามสายงาน
ประจ าของแต่ละต าแหน่ง   ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง  ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน  

9. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วย
ให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
พัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น 
ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการ
ท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนก าหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการเลื่อน
ต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ 
IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุย
สื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความ
ต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย  และส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การได ้
 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มาเป็นการใหพ้นักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน รวมทั้งให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
การน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนก าหนด  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนารายบุคคล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนจะมีต้องคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  อันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทน ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนยิ่งข้ึนต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนา
รายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

/1. ผู้บริหาร…………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 

 - ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4.  องค์กร - องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   
 
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายก 

อบต.เขาสมอคอน 
-สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ีก าหนดขึ้น          
-อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี                                                                                             
-ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการน าแผน 
IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
ปีอย่างต่อเนื่อง 

ปลัด   
รองปลัด 

หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

ของ อบต.เขาสมอคอน 

-ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP                        
-ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น                                  
-ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน                                           
-ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล                                                                                          
-ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร                      
-ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดี
ขึ้น   -ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตท่ีเขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล -มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง                       
-ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วยความเต็ม
ใจและตั้งใจ                                                                                                       
-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ตนเอง                                                                                                               
-หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบ
ประสบความส าเร็จ                                                                                               
-ประเมินความกา้วหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 

 
 
 
 

/บุคลากรในแต่ละกลุ่ม................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

-ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน                                                                                   
-จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                
-ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับเครื่องมือการ
บริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ                                                                                        
-ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหารทุกส่วนราชการ
และบุคลากรทั่วหมด                                                                                           
-ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและบุคลากร                
-ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP                                                           
-หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส านึกของ
ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP                                                          
-ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

  
                    การส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  
                    เริ่มจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เชิญปลัด รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประชุม
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเองว่า หน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาท
อย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง โดยการท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง ร่วม
ปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากรประเมินตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่  
                    ตามแบบฟอร์มและตารางลงคะแนนนี้ 

แบบฟอร์มสอบถามเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง รายบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ส่วนราชการ....................................... 
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ต าแหน่ง.............................ระดับ.... ................................ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 

1. ............................................................................................................................. ...................... 
2. ....................................................................................... ............................................................ 
3. ............................................................................................................................. ...................... 
4. ...................................................................................................................................................  
5. ............................................................................................................................. ...................... 

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

/ข้อ 2. ระดับความจ าเป็น............ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ข้อ 2. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2)        ข้อ 3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
         0 - ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน                          0 - ไม่ต้องพัฒนา 
         1 - มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน              1 - มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว 
         2 - มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง                  2 - มีความต้องการพัฒนาเพื่อตอ้งการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
         3 - จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาใช้งาน                      3 - มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน 
                   ตารางลงคะแนน 
                   ค าอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง   โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ  1 - 3 
มาลงคะแนนตัวเองในแบบช่อง (1) - (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง) 

ระดับ
ปัจจุบัน 

(1) 

ระดับท่ีพึง
ประสงค์ 

(2) 

ระดับความ
ต้องการ
พัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
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 พนักงานครู
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ีมีชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล 
ตามระดับ ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

/ตารางการพัฒนา.................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                  ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 - 2566 

 
ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ

พัฒนา 
ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น 

ระดับกลาง) 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  การ
คลัง งานช่าง งานอ านวยการ  งานสาธารณสุข  
งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

รอง ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  

ระดับต้น) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
การคลัง งานช่าง งานอ านวยการ  งาน
สาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน  ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัด    
หน.ส านักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น งาน

อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ี
ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ - ช านาญการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญตัิฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาด ู

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ - ช านาญการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวสัดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งานเงินเดือน 
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่องราช งานเขียน
โครงการ  งานฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาด ู

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

 
 

/ส านักปลัด.......... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า 21 



 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ส านักงานปลัด    
นักพัฒนาชุมชน 

ปฏิบัติการ - ช านาญการ 
1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานเฝ้าระวังภยั  การช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  
อพปร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร งานการ
คลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดกิาร  งาน
การเงิน  การบัญชี  การจดัเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
ปฏิบัติการ - ช านาญการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานพัสด ุ
ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน 
ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ ส านักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคาพัสดุ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
จัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน 
ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
การเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎกีา  การเขียนฎีกา 
ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดัเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นายช่างโยธา 
ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีผ่ลติน้ าประปา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
และท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
และท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
 
 
 

/กองการศึกษาฯ................ 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

   

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา 

 ระดับต้น) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งเช่น งาน
บริหารงานการศึกษา งานอ านวยการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การ
จัดซื้อจัดจ้าง  งานโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  
งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 
 

นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ - ช านาญการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
ประเมินผลการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน  การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 
 

ครู  คศ.1 - 3 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
การสอน  การดูแลนักเรียน  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาผู้เรยีน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 
 

ครูผู้ช่วย 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลนักเรียน  การเขียน
โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
การสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 
 

ผู้ช่วยคร ู สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น งาน
การสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
 

/กองการศึกษา ฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ.......... 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ

พัฒนา 
ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
(ผช.จนท.การเงินและบัญชี) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียน
โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และงานการเงินและบัญชี 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานขับรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 

เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  มารยาท
การใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 

 งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง และที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา 
ภารโรง 

1. สมรรถนะหลัก 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
การรักษาเวลาปิดเปิดส านักงาน  งานบริการ งาน
ท าความสะอาด มารยาทในการตอ้นรับ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม    
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 

เช่น งานบริหารงานสาธารณสุข  งานอ านวยการ  
งานสิ่งแวดล้อม  งานอนามัย  งานบริการ
สาธารณสุข  งานควบคุมโรคติดตอ่ งาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ - ช านาญการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานบริการสาธารณสุข  งานอนามยัสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานบริการสาธารณสุข  งานอนามยัสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
 

/กองสาธารณสุขฯ จพง................ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการ

พัฒนา 
ช่วงเวลาพัฒนา 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
จพง.ทันตสาธารณสุข 

ปฏิบัติงาน -ช านาญงาน 
1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 

งานบริการสาธารณสุข  งานอนามยัสิ่งแวดล้อม งาน
ทันตกรรม  งานรักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

จพง.สาธารณสุขชุมชน 
ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 

งานบริการสาธารณสุข  งานอนามยัสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผช.นกักายภาพบ าบดั 1. สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง และที่
ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
10. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
            วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเองหรือ
อาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม  โดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ดังนี้ 
    1. การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  เฉพาะพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม ่
    2. การฝึกอบรม  อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง  หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดลพบุรี  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
หรือส่วนราชการอ่ืน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
    3. การศึกษาดูงาน  อาจด าเนินการให้หลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา  ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนและอาจ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
    5. การสอนงาน  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
    6. การให้ค าปรึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
    7. การประชุม  จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการทดสอบ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน   

             ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
            ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 - กันยายน 2564 
            ปีงบประมาณ 2565ระหว่างเดือนตุลาคม   2564 - กันยายน 2565 
            ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม  2565 - กันยายน 2566 

/วิธีการพัฒนาและระยะเวลา……….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า 26 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
    -รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า 27 



 

                       วธิีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อให้พนักงาน
ส่วนต าบล ฯ  
ทุกคนทุกต าแหน่ง
ได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 
3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมจะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
2.  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. 
ผู้บริหาร  และประชาชนได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ /      
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
- ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับ  หน่วยงานอ่ืน 
โดยวิธีการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

 
ต.ค. 2564  
ถึง 
ก.ย. 2566 
 
 
 
 
 
 
   
ต.ค. 2564  
ถึง  
ก.ย. 2566 
 
 

 
งบ อบต. 

จาก
ข้อบัญญัติ 
613,000 

 
 
 
 
 
 

งบ อบต. 
จาก

ข้อบัญญัติ 
450,000 

 
แบบรายงาน

ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน
ผล 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า 28 



 

                       วธิีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
 

/การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลฯ  
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.    ส่ ง เสริมจริ ยธรรมเ พ่ือให้พนักงานส่ วนต าบล 
ลู ก จ้ า งป ร ะ จ า  พนั ก ง า นจ้ า ง มี คุณภ าพ  มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม 
 
2.  การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม            
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
3.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
4.  มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 

 
ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 
 
 
 
 
 
 

 
ต.ค. 2564  

ถึง ก.ย. 2566 

 
งบ อบต. 

จากข้อบัญญัติ 
20,000 

. 

 
แบบรายงาน

ผล 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า   29 



 

                       วธิีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลฯ    
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การลดระยะเวลา ลดขั้นตอน   
ในการท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ส่งเสริมให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส  
 
 
 
 

 
ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให้ค าปรึกษา    
   และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน และ 
    สถานที่บริการประชาชน 
 
 

 
ต.ค. 2564 
 ถึง ก.ย. 2566 

 
งบ อบต. 

จากข้อบัญญัติ 
5,000 

 

 
แบบรายงาน

ผล 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า   30 



 

11. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
/งบประมาณ................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัด การติดตามและ หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

ประเมินผล รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่

บุคลากร 
- กิจกรรมยกย่องพนักงานทีป่ฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมปรับปรุงระบบวินยั อุทรณ์  
ร้องทุกข์ ของข้าราชการรวมทั้งระบบการรับฟัง
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน 

  - เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แกบุ่คลากรภายในองค์กร
เกิดความรักสามัคคีภายในหน่วยงาน 

  - จัดกิจกรรมให้ความรู้/
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร  

30,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทัศนคติ
ให้เป็นผูท้ี่มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดจิตส านึกที่ดีใน
การท างาน 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

การทดสอบและ 
แบบรายงานผล 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรหิารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
- การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคล
บาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพยีง 

  - เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น และพนักงาน ให้
เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานหน่วยงาน การสร้าง
ทีมงานและการท างานรว่มกัน 

  - จัดกิจกรรมให้ความรู้/
เสริมสร้างศักยภาพในแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น อัน
ประกอบดว้ยฝ่ายบริหาร ฝ่าย
การเมือง และขา้ราชการประจ า  

200,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรูท้ี่ได้รับ
จากการอบรมมาเสริมสร้างศักยภาพปรบัใช้
ภายในองค์กรได้อยา่งเหมาะสม เข้าในบทบาท
หน้าที่ของตนเองได้     
อย่างด ี
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบรายงานผล 
การฝึกอบรม 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาเพื่อเตรยีมความ
พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงภาษาอังกฤษ
และสามารถติดต่อสื่อสารได้ใน
ปฏิบัติงานและชวีิตประจ าวัน 

- จัดกจิกรรมให้ความรู้/
เสริมสร้างความรู้ทางการใช้
ภาษาให้กับพนกังาน 

25,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถในความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การอบรมไปให้ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบรายงานผล ส านักปลัด 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า   31 



 

                  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

 
/งบประมาณ................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัด การติดตามและ หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

ประเมินผล รับผิดชอบ 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด   - เพื่อพัฒนาความรู้และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
  - จัดกิจกรรมใหค้วามรู้/
เสรมิสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กร  

100,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการพัฒนาความรู้ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

การทดสอบและ 
แบบรายงานผล 

ส านักปลดั 

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร 
 (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

  - เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

  - ส่งเสริมให้มีการเข้า
ร่วมฝึกอบรมของพนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่ง
ผู้บริหารทุกคน  

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการท างานในองค์การได้
อย่างดี 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบรายงานผล 
การฝึกอบรม 

ทุกส่วน
ราชการ 

6 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที ่

- ส่งเสริมใหม้ีการเข้าร่วม
ฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการท างานในองค์การได้
อย่างดี 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบทดสอบและ 
แบบรายงานผล
การฝึกอบรม 

ทุกส่วน
ราชการ 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า   32 
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/งบประมาณ................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัด 
การติดตาม

และ 
หน่วยงาน

ที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 

  
ประเมินผล รับผดิชอบ 

1 โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมแก่
บุคลากร 
- กิจกรรมยกย่องพนักงานท่ีปฏิบตัิงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมปรับปรุงระบบวินัย อุทรณ์  
ร้องทุกข์ ของข้าราชการรวมทั้งระบบการ
รับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
หน่วยงาน 

  - เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กรเกิดความรักสามัคคี
ภายในหน่วยงาน 

  - จัดกิจกรรมให้ความรู้/
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กร  

 30,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ปรับเปลีย่นกระบวนความคิด ทัศนคติ
ให้เป็นผู้ที่มีคณุธรรมจริยธรรมเกดิ
จิตส านึกที่ดีในการท างาน 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

การทดสอบ
และแบบ
รายงานผล 

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- การพัฒนาหลักสตูรเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

  - เพือ่เป็นการเพิม่พูนศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
พนักงาน ให้เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกีย่วข้องในการ
ปฏิบัติงานหน่วยงาน การสร้าง
ทีมงานและการท างานร่วมกัน 

  - จัดกิจกรรมให้ความรู้/
เสรมิสร้างศักยภาพในแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นอัน
ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายการเมือง และ
ข้าราชการประจ า  

200,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมา
เสรมิสร้างศักยภาพปรับใช้ภายในองค์กร
ได้อย่างเหมาะสม เข้าในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองได้อย่างด ี
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบรายงาน
ผลการ
ฝึกอบรม 

ส านักปลดั 

3 โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

- เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึง
ภาษาอังกฤษและสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ในปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน 

- จัดกิจกรรมใหค้วามรู/้
เสรมิสร้างความรู้ทางการใช้
ภาษาให้กับพนักงาน 

25,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถในความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปให้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบทดสอบ
และแบบ
รายงานผล 

ส านักปลดั 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566           หน้า   33 



 

                  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
             บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัด 
การติดตาม

และ หน่วยงานที่ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

  
ประเมินผล รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัด 

  - เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

  - จัดกิจกรรมให้ความรู้/
เสรมิสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กร  

100,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการพัฒนาความรู้ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

การทดสอบ
และ 

แบบรายงาน
ผล 

ส านักปลดั 

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร 
 (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

  - เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

  - ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม
ฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ต าบลในต าแหน่งผู้บรหิาร
ทุกคน  

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการท างานในองค์การได้
อย่างดี 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบรายงาน
ผล 

การฝึกอบรม 

ทุกส่วนราชการ 

6 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง (จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที ่

- ส่งเสริมใหม้ีการเข้าร่วม
ฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการท างานในองค์การได้
อย่างดี 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบทดสอบ
และ 

แบบรายงาน
ผลการ

ฝึกอบรม 

ทุกส่วนราชการ 

 
/งบประมาณ................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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/งบประมาณ................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัด การติดตามและ หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

ประเมินผล รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม

แก่บุคลากร 
- กิจกรรมยกย่องพนักงานท่ีปฏิบตัิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมปรับปรุงระบบวินัย อุทรณ์  
ร้องทุกข์ ของข้าราชการรวมทั้งระบบการ
รับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
หน่วยงาน 

  - เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กรเกิดความรักสามัคคี
ภายในหน่วยงาน 

  - จัดกิจกรรมให้ความรู้/
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กร  

 30,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และปรับเปลีย่นกระบวนความคิด 
ทัศนคติให้เป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม
จริยธรรมเกดิจิตส านึกท่ีดีในการ
ท างาน 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

การทดสอบและ 
แบบรายงานผล 

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- การพัฒนาหลักสตูรเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

  - เพื่อเป็นการเพิม่พูนศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และพนักงาน ให้เข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานหน่วยงาน การ
สร้างทีมงานและการท างาน
ร่วมกัน 

  - จัดกิจกรรมให้ความรู้/
เสรมิสร้างศักยภาพในแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นอัน
ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายการเมือง และ
ข้าราชการประจ า  

200,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมา
เสรมิสร้างศักยภาพปรับใช้ภายใน
องค์กรได้อย่างเหมาะสม เข้าใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเองได้    
อย่างดี 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบรายงานผล 
การฝึกอบรม 

ส านักปลดั 

3 โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

- เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึง
ภาษาอังกฤษและสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ในปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน 

- จัดกิจกรรมใหค้วามรู/้
เสรมิสร้างความรู้ทางการ
ใช้ภาษาให้กับพนักงาน 

25,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปให้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบทดสอบและ 
แบบรายงานผล
การฝึกอบรม 

ส านักปลดั 
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                  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
             บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัด การติดตามและ หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

ประเมินผล รับผิดชอบ 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด   - เพื่อพัฒนาความรู้และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
  - จัดกิจกรรมให้ความรู้/
เสรมิสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กร  

100,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการพัฒนาความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

การทดสอบและ 
แบบรายงานผล 

ส านักปลดั 

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร 
 (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

  - เพื่อพัฒนาความรู้และวิสยัทัศน์
ในการท างานของผู้บริหาร 

  - ส่งเสริมให้มีการเข้า
ร่วมฝึกอบรมของพนักงาน
ส่ วนต าบล ในต าแหน่ ง
ผู้บริหารทุกคน  

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการท างานในองค์การได้
อย่างดี 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบรายงานผล 
การฝึกอบรม 

ทุกส่วน
ราชการ 

6 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

- เพื่อพัฒนาความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

- ส่งเสริมใหม้ีการเข้าร่วม
ฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ทีไ่ดร้ับ
มาปรับใช้ในการท างานในองค์การได้
อย่างดี 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90% 

แบบรายงาน
ผลการ
ฝึกอบรม 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

/12.การสร้างแรงจูงใจ 
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12. การสรา้งแรงจงูใจใหก้ับพนักงานผูป้ฏบิัตงิานดเีด่นและการก าหนดบทลงโทษส าหรบัพนกังานที่ไม่รกัษาวินัยทีด่ี 

 
 

มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย 
 

1.  มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่นเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
 1.1 ความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงานราชการ 
 1.2 มนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
          1.3 การรักษาวินัย ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 1.4 การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
2.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
3.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น 
การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

1.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
2.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชายกเว้นการ
กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
 2.1 การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
 2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
 2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.4 การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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13. การติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน                                             ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                                                      กรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                                                 กรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัด                                                                        กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง                                                              กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ                                                             กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองช่าง                                                                    กรรมการ 
8. นักวิชาการสาธารณสุข                                                                               กรรมการ 
9. นักทรัพยากรบุคคล                                                                                 เลขานุการ 

                    มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลฯ ดังนี้ 
1. ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอ

ผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนทราบ 
          2. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา  ภายใน  7  วัน ท าการนับแต่วัน
กลับจากการอบรมสัมมนา    เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และถ่ายทอดให้ที่
ประชุมรับทราบ 
 3. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน   โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและ
หลังการพัฒนาตามข้อ  2 
 4. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการต่อไป 
 7 ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 8. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี  โดย core team  ต้อง
ผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 9. ทดสอบพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของงานบุคลากร และต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  

                               สรุป 
                  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับกฎหมายและประกาศ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ตลอดจนนโยบายยุทธศาสตร์ ภารกิจ ตาม
กฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรและต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่าและภารกิจ
ประเภทอาจต้องท าการยุบหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายงานถ่าย
โอนมากที่สุด    
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