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ค าน า 
 
การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ นั้น ได้

ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตร
การพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ต่อไป  
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  
อ าเภอล าสนธิ   จังหวัดลพบุรี 
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บทท่ี 1 
 

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านล าสนธิ ต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าสนธิ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด QS 537928 ถนนล าสนธิ-กุดตาเพชร (2260) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดลพบุรี แยกตัวออกมาจากต าบลหนองรี และยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และปรับเป็น อบต. สามัญ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอล าสนธิ ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 126 กิโลเมตร 
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี ้ 
            ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ         บ้านคลองมะนาว  ม.6  ต าบลเขารวก 
                       ทิศใต้                    ติดต่อกับ          บ้านหนองรี  ม.1  ต าบลหนองรี 
                       ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ          อ าเภอเทพสถิตย์  จังหวัดชัยภูมิ 
                       ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ          บ้านหนองเกตุ  ม.4  ต าบลหนองรี  

 
2. วิสยัทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  

วิสัยทัศน์ 
            การศึกษาดี มีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมหลักธรรมาภิบาล ประชาชนเป็นสุข 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุน 
4. ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้าน 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ  

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร การขยายเขตไฟฟ้าและการคมนาคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้คนประชาชนให้ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และ
คุณภาพชีวิต  
   พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ พัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุนการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬา 
นันทนาการ  

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา 
ส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาสนับสนุนพัฒนาเชิงนิเวศน์และสวนสาธารณะ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 
4. โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.ล ำสนธิ 

สภำ อบต.ล ำสนธิ นำยก อบต.ล ำสนธิ 

เลขำนำยก อบต. 

รองนำยก อบต. 1 

รองนำยก อบต. 2 

ปลัด อบต.ล ำสนธิ 

ปลัด อบต.ล ำสนธิ 

ส่วนรำชกำร อบต.ล ำสนธิ 

ประธำนสภำ อบต.ล ำสนธิ 

สมำชิกสภำ อบต.ล ำสนธิ 

รองประธำนฯ 

เลขำสภำฯ 
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5. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 
 

 
  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

กองคลัง 
 

นักบริหารงานคลัง  
ระดับต้น 

 

ส านักปลดั 
 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น  
 

 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 นักบริหารงานสวสัดิการสังคม  
 ระดับต้น 

งานบริหารทั่วไป 
งานนโยบายและแผน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
งานส่งเสรมิการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งานงานควบคุมภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 

งานการเงิน 
งานการบัญช ี
งานพัฒนารายได ้
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน 
งานควบคุมงบประมาณ 
 
 

งานสังคมสงเคราะห ์
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
งานงานพัฒนาชุมชน 
งานสาธารณสุข 
งานส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาสตร ี

กองช่าง 
 

 นักบริหารงานช่าง 
 ระดับต้น 

งานบริหารทั่วไป 
งานก่อสร้าง  ออกแบบ  และควบคุมอาคาร 
งานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง 
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บทท่ี 2   
ข้อมูลและสถิติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ซ่ึงก าหนดต าแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมจากที่มีอยู่ เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า ง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

2.1   ประเภทและจ านวนปัจจุบันด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าต าบลล าสนธิ  
จ าแนกตามส่วนราชการ      

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนัก
งาน 

ลจ.
ประจ า 

พ.
ภารกิจ 

พ.
ทั่วไป 

อบต.ล าสนธิ ปลัด อบต. 1 - - - 

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักงานปลัด  1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไป 2 1 1 1 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 1 - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 - 1 2 
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - - - - 
งานควบคุมภายใน 
 

- - - - 
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กองคลัง  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1 - - - 
งานการเงนิ 1 - 1 - 
งานบัญชี - - 1 - 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 1 - - 1 
งานพัฒนารายได้ 1 - - - 
งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน - - - - 
งานควบคุมงบประมาณ - - - - 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 - - - 
งานบริหารทั่วไป - - 1 - 
งานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - 1 
งานประสานสาธารณูปโภค - - 1 - 

งานผังเมือง - - - - 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 1 - - - 
งานสังคมสงเคราะห์ 1 - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - - 1 
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - - - - 
งานสาธารณสุข - - - - 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - - - - 

 
2.2  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง 
บริหาร
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

 
จ านวน 

 

 
1 

 
4 

 
7 

 
2 

 
1 

 
10 
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2.3  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิ     

  

คุณวุฒิ 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ปวส./
อนุฯ 

ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 
ต่ ากว่า 
ม.3 

บริหารท้องถิ่น  1        
อ านวยการท้องถิ่น  1        
วิชาการและครู  6 3       
ทั่วไป   1 1      
ลูกจ้างประจ า   1       
พนักงานจ้าง   7 3      

รวม  8 12 4      
 
 
 
 

2.4  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานด้านบุคลากร   
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร  
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง   นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร 
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis  
ดังนี้    
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1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                     

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก โอกาส และข้อจ ากัด (SWOT)   

ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality)และพฤติกรรม 

 
จุดแข็ง   S จุดอ่อน   W โอกาส   O ข้อจ ากัด  T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 

-มีระเบียบกฎหมาย
เฉพาะในการท างาน
ท้องถิ่น 

- มีระบบอุปถัมภ์ใน
องค์กรยากต่อการ
บริหารจัดการ 

-มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม 

-ระเบียบกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
เกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการที่ต่อเนื่อง 
-ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย
หนังสือซักซ้อม ไม่มี
ความชัดเจน ขาด
แนวทางในการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
- สามารถเปิดกรอบ
อัตราก าลังตามภาระ
งานที่เกิดขึ้นได้ 
- ขอบเขตการท างานมี
ความชัดเจนตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถที่แตกต่าง
กัน ท างานแทนกันไม่ได้ 
- ขาดการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ใหบ้ริการสาธารณะ
รวดเร็วทั่วถึง 

- บุคลากรบางส่วนได้รับ
การบรรจุแล้วถึงเวลา
โอนกลับภูมิล าเนา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
-งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีมีเพียงพอต่อ
การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล 
 
 

งบประมาณท่ีใช้ในการ
พัฒนารายบุคคลได้รับ
การจัดสรรน้อย 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าสนธิ สามารถให้
งบประมาณในการเข้า
รับการพัฒนาทันต่อเวลา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่  เครื่องอ านวย
ความสะดวกทั่วถึง 

บุคลากรยังขาดทักษะใน
การใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่มีในการ
ท างาน 

เทคโนโลยีที่มีสามารถ
ท างานได้รวดเร็วและ
ทันเวลาและเหตุการณ์ 

เทคโนโลยีมีปัญหาตาม
สภาพอากาศและที่ตั้งท า
ให้ไม่สามารถท างานได้
ในเวลาเร่งด่วน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality) และพฤติกรรม  
องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าสนธิ ต้ัง
งบประมาณส าหรับ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทุกป ี 

บุคลากรหลากหลาย
ประเภทต าแหน่ง 
หลากหลายคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ท าให้ไม่
เข้าใจในระบบคุณธรรม
จริยธรรมเท่าที่ควร 

- บุคลากรมีการท างาน
เป็นทีมและสามัคคีกัน 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
แ ล ะ กั น ย อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและมีจิต
สาธารณะ 
-บุคลากรนับถือศาสนา
เดียวกัน สะดวกต่อการ
ด าเนินกิจกรรมส่วนรวม 
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บทท่ี 3 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ พ.ศ. 2564 – 2566 

 
3.1  เหตุผลและความจ าเป็น  

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  
เป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด 
เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ  พนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็น 
หลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  เห็นว่ามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ 
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) ส านักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด 
หรือส านักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ดังกล่าว ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ทีค่ณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนั้น  ๆ         
   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัด
ลพบุรี  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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3.2  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว่าเป็นการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง
และเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีใน
การท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ 
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ด าเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ด าเนินการเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

3.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล     
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ มีเครื่องมือพัฒนา และหลักสูตรในการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาได้ตรง

ตามความต้องการของผู้รับการพัฒนา 
3. เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีกิจกรรมร่วมกันและมีความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ

บริบทในการปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

4. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกัน จิตสาธารณะ  
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามัคคีแบ่งปัน ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความรู้ และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง และน าทักษะที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

 
3.4  เป้าหมายในการพัฒนา 

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 
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 3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิบรรลุตามเป้าหมาย 
 

3.5  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ที่ 169/2563 
ลงวันที่  22 มิถุนายน  2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
- หัวหน้าสวนราชการ    กรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ

บุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ

ในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารง
อยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  

  2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
อาจประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และ

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

  4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5. พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
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  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 6. พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลล าสนธิ  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบ
ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
3.6 ขั้นตอน ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

    1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
   2. ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนด

เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  
   3. เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าสนธิ และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
   4. จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
   5. ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดส่งแผน ให้ อ าเภอ และจังหวัด 

และส่วนราชการในสังกัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566       17 
 

ล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ (Flowchart) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

ส ำรวจข้อมูล 

ค ำส่ังคณะกรรมกำร 

ส่งเอกสำร 

ส ำรวจข้อมูล 

ส ำรวจข้อมูล 

พิจำรณำ 

พิจำรณำ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1.รวบรวมความต้องการการฝึกอบรม 

 

2.แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 

3.ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมรายบุคคล 
วิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหลักสูตร ก าหนดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
รายงานการประชมุ ฯลฯ 

 

 
4.รวบรวมเอกสารเสนอขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด 

 

 

5.ก.อบต.จังหวัดประชุมพิจารณา 
 

 

6.ก.อบต.จังหวัด ให้ความเห็นชอบแจ้งมติ ก. มาให้ อบต. 
 

7.ประกาศใชแ้ผนพฒันาบุคลากร /ส่งแผนให้ อ าเภอจังหวัด และสว่น
ราชการ 
 

 



แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566       18 
 

3.7 แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าเข้าข้อมูล 

Input 
 

ประมวลผล 

Process 
 

ผลที่ได้ 
Outcome 

ผลิตผล 
Output 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.ล าสนธ ิ
 
นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

 
การพัฒนาแผนงาน 

 
เป้าหมายของ อบต. 
ประจ าปี 2564 -
2566 

 
บทบาท อ านาจ
หน้าท่ีของ อบต. 
ล าสนธ ิ

 
ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล  
 
ข้อมูลบุคลากรใน
สังกัด อบต.ล าสนธ ิ
 
ความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร
รายบุคคล 

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล อบต. 
ล าสนธ ิประจ าปี
งบประมาณ 
2564 - 2566 

 พนักงานส่วน
ต าบลสังกัด อบต.
ล าสนธ ิได้รับการ
พัฒนาตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
Impact 

บุคลากรในสังกัด
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงานท่ีดี
ขึ้น 

 จัดสรรหรือตั้ง
งบประมาณที่ใช้
ในการพัฒนา 
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3.8 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ค่านิยมร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ  
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตร การขยายเขตไฟฟ้าและการคมนาคม 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้คนประชาชนให้ยั่งยืน 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และ
คุณภาพชีวิต  
พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต  

- 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬา 
นันทนาการ  
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและกีฬาสนับสนุนพัฒนาเชิงนิเวศน์และสวนสาธารณะ  

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

 
 
 
 



แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566       20 
 

  3.9 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับค่านิยม  
ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กรในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร (KM)  
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 3.10  โครงการ งาน กิจกรรม ที่ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ค่านิยมที่สอดคล้องยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

งบประมาณ 
ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
ทุกระดับ 

300,000 170,000 80,000 130,000 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

60,000 - - - 

การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

- - - - 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคน
อ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร  (KM)  
 

- - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 360,000 170,000 80,000 130,000 
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3.11 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 การพัฒนาองค์ความรู้ 
(knowledge Management :KM) 
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
สายงานที่มีในแผนอัตราก าลัง 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานใน
สายงาน ร้อยละ 90 

    

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม ่เข้ารับการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

    

3 กิจกรรมส ารวจทักษะด้านดจิิทัล
ของพนักงานในสังกัด (Digital 
Government Skill Self – 
Assessment) 

ร้อยละของผูล้งทะเบียนร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทลั ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถด้านดิจิทัลร้อยละ90 
 
 

   ด าเนินการตามมติ 
ครม 26 ก.ย.60 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสาย
งาน  

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีหลักการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

    

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน  
ร้อยละ 90 
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2 กิจกรรมประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (ผูม้ีส่วนได้เสีย
ภายใน) 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการประเมินเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
 

    

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ 

    

4 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  โครงการคนดี
ศรีล าสนธ ิ(คนแต่งกายดี  
ศรีล าสนธ)ิ 

จ านวนคนไดร้ับใบประกาศ
เกียรติคณุยกย่องประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- จ านวนบุคลากรที่รับการยกย่องประจ าป ี
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับของพนักงานในสังกัด 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 

    

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจรติร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติ 
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2 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูล
ด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ผู้มีส่วนได้
เสีย การสรา้งจิตส านึก ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook Line 
website ฯลฯ ขององค์กร) 

ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

    

4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้น
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีส าคญัของ
ชาติ และการบ าเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์  

ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากร มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั  

    

5 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
วินัยและรักษาวินยัในการท างาน 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มีหนา้ที่
ด้านวินัยเข้ารบัการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผา่นการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

    

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีมีประสทิธิภาพในการบริหารงาน 
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การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ย
ใจรับใช้ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไปจัด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.ล าสนธริ่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 

    

2 กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ราชการ   
 

จ านวนครั้งท่ีหนว่ยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- จ านวนครั้งท่ีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่มีจติส านึกในการต่อตา้นการทุจริต 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

    

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

1 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการ
เป็นองค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือ
การปฏิบัตริาชการ แผ่นพับ คู่มือ
การท างาน  เผยแพร่ให้กับบคุลากร
ในสังกัด(การจัดการความรู้ใน
องค์กร knowledge 
Management :KM ) 
 

ร้อยละบคุลากรที่เผยแพร่
งานของตนเอง 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 
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2 กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบาย
การบริหารงานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน) 

จ านวนครั้งการประชุม
ประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- มีการประชุมทุกเดือน (12 เดือน)  
เชิงคุณภาพ 
- มีการถ่ายถอดงานและติดตามงานท่ีปฏิบัต ิ
เชิงประโยชน์ 
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 
 

    

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1 การพัฒนาองค์กร (knowledge 
Management :KM ) การรายงาน
ผลการฝึกอบรม และประชาสัมพนัธ์
ผลการฝึกอบรมให้เพื่อนร่วมงาน
ทราบ  

ร้อยละของผูร้ายงานผลการ
ฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรกลับจากฝึกอบรมรายงานผล ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
-การรายงานผลถูกต้อง เรยีบร้อย สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรได้น าความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาการท างาน 
 
 

    

2 ส่งเสริมกิจกรรมหรือการท างานเปน็
ทีม กิจกรรมจติอาสา กิจกรรม
บ าเพ็ญตนต่อสาธารณะ ฯลฯ 
การจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management:KM) 
การท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน การถ่ายทอดความรู้
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  
 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการท างานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพในการขับเคลื่อนงานขององค์กร 
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3 ส ารวจความต้องการฝึกอบรม หรอื
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของพนักงานส่วนต าบล  
 
 

ร้อยละบคุลากรตอบแบบ
ส ารวจ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความเข้าใจในแบบส ารวจ ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาและความตอ้งการในเบื้องต้นของบุคลากร 

- -   

4 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(Quality of work life) หรือ
กิจกรรม 5 ส. ในส านักงาน  
 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย   

    

5 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจใน
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากรตอบ
แบบสอบถาม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินการตอบแบบสอบถาม เรียบร้อยสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาพนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนาในอนาคต 
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3.12  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้นๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิก าหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ  หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP  
ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อ 
ความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  รวมทั้งให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิก าหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ท าให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิยิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท าแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายก อบต.ล าสนธิ 1. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ีก าหนด 

2. อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

3. ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง
การน าแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

4. จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง  

ปลัด อบต.ล าสนธิ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

1. ท าความเข้าใจ ผลักดันกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 
2. ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 
3. ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
4. ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
5. ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
7. ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล 1. มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
2. ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้น

ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
3. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาตนเอง  
4. หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความส าเร็จ  
5. ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ล าสนธ ิ

1. ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

2. จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
4. ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหาร

ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและ

บุคลากร 
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6. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  
7. หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 
8. ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

 
3.13 การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการการฝึกอบรมของ
บุคลากรในสังกัด เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดทิศทางการฝึกอบรมบุคลากรให้เหมาะสมกับปัญหา 
ที่แท้จริง โดยให้แต่ละคนเสนอความต้องการผ่านแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

หัวข้อ หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 
จ านวนผู้ต้องการฝึกอบรมสูงสุด 

(ราย) 
1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4 
2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 8 
3 การพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น การเป็นผู้น า  ทักษะในการน าเสนอ

งาน ทักษะในการพูดในที่ชุมชน 
7 

4 วินัยแบบสร้าง สรรค์ 5 
5 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน 4 
6 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ 6 
7 ทักษะทางสายวิชาชีพ / ตามสายงาน 5 
8 มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 4 

 
 

แผนภูมิแสดงการเสนอความต้องการพัฒนารายบุคคล อบต.ล าสนธ ิ
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ส่วนการพัฒนาด้านสมรรถนะนั้นบุคลากรทุกต าแหน่ งต้องพัฒนาเหมือนกัน 
องค์ประกอบดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าสนธิ  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก  6 
เดือน ดังนี้ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่
ด ารงต าแหน่งอยู่ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง จ านวน 22 สมรรถนะ 
 1. การคิดวิเคราะห์      2. การค้นหาและการจัดการฐานข้อมูล  
 3. การแกไขปัญหาแบบมืออาชีพ    4. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ  
 5. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์    6.การแกไ้ขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก  
 7. การบริหารความเสี่ยง     8. การบริหารทรัพยากร  
 9.การวางแผนและการจัดการ     10.การวิเคราะห์และการบูรณาการ  
 11.ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  12.การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
 13.การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  14.ความคิดสร้างสรรค์  
 15.การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  16.การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
 17.การสั่งสมความรู้ และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   
 18.การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 19.จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
 20.ความเข้าใจในพ้ืนที่การเมืองท้องถิ่น   21. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   
 22. ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
 ์ 
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3.14  ขั้นตอนการขอรับการฝึกอบรมรายบุคคล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ เปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด เสนอความต้องการเข้ารับ
การฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการคัดเลือกความเหมาะสม จากหลาย ๆ หน่วยงาน ก่อนอันดับแรกเช่น 
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด  อ าเภอ มหาลัยต่าง ๆ ที่จัดการฝึกอบรมในความรู้ที่ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง แต่ละสายงาน โดยแสดงความต้องการพัฒนาและเสนอแบบแสดงเจตจ านงเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาหลักสูตร โดยมีล าดับขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึก 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

บันทึก 

พิจำรณำ 

1.พนักงานส ารวจหลักสตูรการอบรมที่ตอ้งการฝกึอบรมตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
2.จดัท าบนัทกึเสนอหลกัสตูรการอบรมใหผู้บ้ังคบับญัชาตามล าดบัชัน้พิจารณา 

3.ผูบ้ังคบับญัชาตามล าดบัชัน้พิจารณา 

4.จัดท าบนัทกึและค าส่ัง ขออนุมตัิเดนิทางไปฝึกอบรมเสนอผูบ้ังคบับญัชา 

พิจำรณำ 

 
5.ผูบ้ังคบับญัชาพิจารณาพิจารณาวันเวลาในการเดนิทาง ความเร่งด่วนของที่
ท าอยู ่

เบิกยมืเงิน 

 
6.ส่งเอกสารให้ส่วนราชการเกีย่วขอ้ง ในการเบกิยืมค่าลงทะเบียน ฯลฯ 

7.เดนิทางไปเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลา 

8.รายงานผลการฝกึอบรมและผลกัใช้เงินยืม 

9.ประชาสัมพนัธ์เอกสารการฝกึอบรมให้พนกังานในสังกดัไดศ้ึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

10.จัดเก็บเอกสารการฝกึอบรมส าหรบัตรวจสอบ 

เดินทำง 

 

บันทึกรำยงำนผล 

 

ประชำสัมพันธ์ 

 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ผ่ำน 

แก้ไข 
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3.15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  Individual Development Plan (IDP) ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ต าแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 
1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม 
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

ส านักงานปลัด       
หน.ส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น งาน

อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           
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นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ทักษะด้านดิจิทัล 
4.งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อน
ระดับ งานประเมินสวัสดิการ งาน
พัฒนา  งานสรรหา งานเงินเดือน 
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่องราช 
งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนา 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
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ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น 

9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การ
ช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

ลูกจ้างประจ า       
เจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น ดูแลบ ารุงรักษาครภุณัฑ์
เครื่องสูบน้ า งานบริหารจดัการเวลา งาน
การเกษตร ฯลฯ  

 
 

 1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ  
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พนักงานจ้างตามภารกิจ       
ผู้ช่วยจพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1. สมรรถนะหลัก 
2. ทักษะด้านดิจิทัล 
3. สมรรถนะประจ าสายงาน 

   งานเฝ้าระวังภัย  การช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  
อพปร. ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานขับรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมิน 
ผลการศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวยั 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานจ้างทั่วไป       
คนงาน 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  
งานออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ลก็ใหญ่ 
ฯลฯ 

 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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กองคลัง       
ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งาน
บริหาร งานการคลัง  งานงบประมาณ  
งานสวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญชี  
การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

เจ้าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ ส านักงาน
งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด 
ราคาพัสดุ ฯลฯ 

 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงนิ 
ฯลฯ   

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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นักวิชาการเงินและบญัชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขยีนฎีกา 
ใบส าคัญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม 
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานจ้างตามภารกิจ       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี

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

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ทักษะด้านดิจิทัล 

  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานสารบรรณ งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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กองช่าง       
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ 
การเขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุม
การก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
งานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ การ
เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคมุการ
ก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกับงานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานจ้างตามภารกิจ       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 

   งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การร่าง การเขียนหนังสือราชการ  การ
จัดท ารายงานการประชุม งานประสานงาน
ฯลฯ 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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กองสวัสดิการสังคม       
ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่งเช่น งานส่งเสริมการสังคม
สงเคราะห ์ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริม
งานประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
 

   

นักสังคมสงเคราะห ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ทักษะด้านดิจิทัล 
4.งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง 
เช่น การส ารวจ การสมัภาษณ์ การสอบ
ประวัติ และการวเิคราะห์ข้อมูล ปญัหา 
ข้อเท็จจริง การบริการ การช่วยเหลือ การ
แก้ไขปัญหา 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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พนักงานจ้างทั่วไป       
คนงาน 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การร่าง การเขียนหนังสือราชการ  การ
จัดท ารายงานการประชุม งานประสานงาน
ฯลฯ  

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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บทท่ี 4 
การติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน  2545  
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา   

ส าหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล
ล าสนธิ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
คณะหนึ่ง ดังนี้ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตลอดระยะเวลา 3 ปี ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ที่ 169/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ลงวันที่  22 มิถุนายน  2563  ประกอบด้วย 

4.1 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566 ดังนี้ 
     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานคณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ  
   1.3  หัวหน้าส านักปลัด               กรรมการ 
   1.4  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
   1.5  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
   1.6  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
   1.7  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
  4.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี รวมถึงจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  ให้สอดคล้องตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
   4.2.1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมพนักงานตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   

 4.2.2 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละประเภท ระดับ 
ต าแหน่ง โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  เช่น หลักสูตรความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง  หลักสูตรด้านการบริหาร  หรือหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.2.3 ก าหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจ าเป็นกับผู้
เข้ารับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการ
ฝึกอบรม การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือ
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 4.2.4 ก าหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วน 
ต าบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจนและแน่นอนเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  ผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบ
ถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

4.3 วิธีในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประจ ารายปี    
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิใช้เครื่องมือ วิธีการใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1. การรายงานการฝึกอบรมของผู้ที่กลับจากฝึกอบรม รายบุคคล  
2. การรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุก 3 เดือน และสรุปผล

รายงานผลประจ าปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
3. การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม รายบุคคล 
4. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม จากคณะกรรมการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้บังคับบัญชา ในการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
5. การติดตามประเมินผล ตามแบบรายงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา  
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แบบรายงานการประเมินตนเอง (ก่อนการฝึกอบรม) 
ความคาดหวังในการน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ 

ชื่อหลักสูตร...............................................ระหว่าง.................................................... 
****************** 

  1. ท่านคาดการณ์ว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มี
ประสิทธิภาพ ได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ................................................................................................ .. 

  2. ท่านคาดการณ์ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

3. ท่านคาดการณ์ว่าแนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้
ให้เกดิประโยชน์แกห่น่วยงาน มีดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการ หรือ
หลักสูตรนี้ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ............................................................................................ ...... 
............................................................................ ..................................................................................................  
 
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ต าแหน่ง.......................................................  
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แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 
การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ชื่อหลักสูตร...................................................ระหว่าง................................................ 
****************** 

  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้น าความรู้
จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ .................................................................................................. 

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ .................................................................................................. 
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

3. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มา
ใช้และผลที่เกิดขึ้น 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
  5. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถน าความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
............................................................................ .................................................................. ................................ 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ต าแหน่ง.......................................................  
 
 

 
 

ส่วนท่ี 1 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม 
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แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตร............................................................................................................................................................................. 
วันที่อบรม............................................................สถานที่.................................................................................................. 

ค าชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลล า
สนธิ มีความประสงค์ขอติดตามผล/การน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น
ประโยชน์และเป็นขอ้มูลน าเข้าในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในสังกัดต่อไป 

ประเด็น 

ระดับประโยชน์/การน าไปใช้ 

มาก
ที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปาน
กลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม      

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชาน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 

๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้ ไม่ได้ เพราะ  

๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 
ดีขึ้น ไม่ดีข้ึน เพราะ  

๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้น าความรู้ไปถ่ายทอด หรือน าไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน หลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 
             (    ) 
       ต าแหน่ง.......................................................... 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 ส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 
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ภาคผนวก  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ

เรื่อง  แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564– 2566 
--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าสนธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัด  ในห้วงระยะเวลา 3  
ปี ประกอบกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าสนธิ จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 นี้ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ มีแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึง
อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  เรื่อง แผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่   30   กันยายน   พ.ศ.2563 
 
 
 
 
                                                       (นางวันทนา  บุญหรรษา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
เรื่อง  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
************************ 

  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการใช้เคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของ
ท้องถิน่ให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ดังนี้ 

๑. ด้านการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือก
สรคนดีคนก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ

ต่อภารกจิองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑.๒ ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งนั้นการสรรหาภายในห้วงเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 
๑.๓ การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์ อบต.ล าสนธิ  และแจ้งข่าวประขาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน 
ประกอบด้วย ๑) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี 2)ที่ว่าการอ าเภอล าสนธิ 3)องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตใกล้เคียง  

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

/2. ด้าน... 
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๒. ด้านการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู อบต. เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ อบต.ล าสนธิ พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ

ต าแหน่ง 
๒.๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม

ความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
๒.๓ จัดองค์ความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน 

การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  และพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

๓. ด้านเก็บรักษาไว้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิต้องวางจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุง

ระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๓๑ ก าหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬา เป็น

สื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง 

๓.๒ จัดท าเส้นทางความก้าวหนในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 
๓.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
๓.๔ จดักิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น 
พนักงานครู อบต. ดีเด่น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลล าสนธิ และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงาน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิรับทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

3.๕ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  อบต. 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ล าสนธิก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และเลื่อนค่าตอบ
แหนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต , หรือพนักงานจ้าง
ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิพิจารณาโดย
ด่วน 

/4. ด้าน... 



แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566       52 
 

- 3 - 

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

4.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าสนธิทราบโดยเร็ว 

๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่างๆ จะยืดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี(ก.อบต.จ.ลพบุรี) 
ก าหนด 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่    1    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 
 

              
(นางวันทนา  บุญหรรษา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
 

 
 
 
 
 


