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บทท่ี 1 
บทนํา  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 2๔ ตุลาคม 2545 กําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบล พัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพ่ือให
รูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานสวนตําบล                 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงาน                  
สวนตําบลที่ดี โดยองคการบริหารสวนตําบล ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใช
วิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบล
มีความประสงค จะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวน
ตําบลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการ ในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนาตองกําหนด
ตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น  
 

  เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี  จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช
เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เปนเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารงานสวนตําบลมวงหมูในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง  
  แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ไว  ดังนี้ 
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2. อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป   

อัตรากําลังพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ ตําแหนงเลขที่ ชื่อ - สกุล 
ผูดํารงตาํแหนง 

ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 
/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 

ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท ระดับ หมายเหตุ 

1 64-3-00-1101-001 นางเสาวนีย   โพธิ์ทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักบริหารงานทองถิ่น บริหารทองถิ่น กลาง  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล     

2 64-3-01-2101-001 นางศิริกุล   ปญญายงค หัวหนาสํานักปลัด นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน  
3 64-3-01-3801-001 นายอดิศร    โพธิ์อุบล นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ  
4 64-3-01-3101-001 นางชลลดา    พรหมดิสาร นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ วิชาการ ชํานาญการ  
5 64-3-01-3103-001 นางพนิดา   ไวยธัญกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ  

6 64-3-01-3803-001 นางสาวกาญจนา    มีสมบัติ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ  
7 64-3-01-4805-001 จาเอกปกรณ   กลิ่นดอกแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทา เจาพนักงานปองกันและบรรเทา ทั่วไป ชํานาญงาน  
   สาธารณภัย สาธารณภัย    

8 64-3-01-4101-001 นางณัฐกฤตา   ตะโกทอง เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
9 64-3-0122-21949 นางวาสนา    ผาศิริ ครู (คศ.1) คร ู - -  
 พนักงานจางตามภารกิจ       

10 - นางสาวมนัสนันท  รื่นอารมณ - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - สัญญาจาง 1 
ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 66 (ยังมี
ภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการถึงปงบ 
66) คงตําแหนง
ไว 
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2. อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป   
อัตรากําลังพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ ตําแหนงเลขที่ ชื่อ - สกุล 
ผูดํารงตาํแหนง 

ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 
/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 

ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจางตามภารกิจ       
11 - นางสาวเพียงใจ   แสวงศรี - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 

ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 66 (ยังมี
ภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการถึงปงบ 
66) คงตําแหนง
ไว 

12 - - - ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ - - วาง กําลังสรรหา 
13 - - - พนักงานขับรถยนต - - วาง กําลังสรรหา 

 พนักงานจางทั่วไป      
14 - นายสมัย  ไลเลิศ - ภารโรง - -  
15 - นายคมสันต  บุญเกิด - พนักงานขับรถยนต - -  
16 - นายเทพนิมิตร   โพธิ์แปน - คนงาน - -  
17 - - - คนงาน - - วาง กําลังสรรหา 
18 - นายวรพจน  สุนทรนันท - พนักงานดับเพลิง - -  
19 - นายนิรุตร  บุญมี - พนักงานดับเพลิง - -  
20 - นายอัครภูมิ   ศรีเฆม - พนักงานวิทยุ - -  
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2. อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป   
อัตรากําลังพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ ตําแหนงเลขที่ ชื่อ - สกุล 
ผูดํารงตาํแหนง 

ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 
/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 

ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท ระดับ หมายเหตุ 

      
21 64-3-04-2102-001 นางปราณี   พัวพานิช ผูอํานวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง อํานวยการ ตน  
22 64-3-04-4203-001 นางสินีนาฏ  พิศรูป เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ชํานาญงาน  
23 64-3-04-4204-001 - เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ปง./ชง. รองขอให กสถ.

สอบ แขงขัน 

24 64-3-04-4201-001 - เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปง./ชง. 
รองขอให กสถ.
สอบ แขงขัน 

 พนักงานจางตามภารกิจ       
25 - นางพรนภา   ศรีเจริญ - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - - สัญญาจาง 1 

ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 66 (ยังมี
ภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการถึงปงบ 
66) คงตําแหนง
ไว 

26 - นางสาวสุกัญญา   หอมพันธุ - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี 

- - สัญญาจาง 1 
ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 66 (ยังมี
ภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการถึงปงบ 
66) คงตําแหนง
ไว 
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2. อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป   
อัตรากําลังพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ ตําแหนงเลขที่ ชื่อ - สกุล 
ผูดํารงตาํแหนง 

ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 
/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 

ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจางตามภารกิจ       
27 - - - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - - วาง กําลังสรรหา 

 กองชางองคการบริหารสวนตําบล      
28 64-03-05-2103-001 นายธนกร    ไวยธัญกิจ ผูอํานวยการกองชาง นักบริหารงานชาง อํานวยการ ตน  
29 64-3-05-4701-001 นายณัฐนนท    บุญเกิด นายชางโยธา นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน  
30 64-3-05-4101-002 นางปทมา    ทองศรี เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
31 64-3-05-4701-002 - นายชางโยธา นายชางโยธา ทั่วไป ปง./ชง. รองขอให กสถ.

สอบ แขงขัน 
 ลูกจางประจํา      

32 - นายมนัส    วาศุกรี นายชางไฟฟา นายชางไฟฟา - - วางใหยุบ 
 พนักงานจางตามภารกิจ      

33 - นายอนุชาติ   มีสมบัติ - ผูชวยชางไฟฟา - - สัญญาจาง 1 
ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 66 (ยังมี
ภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการถึงปงบ 
66) คงตําแหนง
ไว 

 พนักงานจางทั่วไป      
34 - นายวรพล    ศงัขะฤกษ - คนงาน - -  

 หนวยตรวจสอบภายใน      



35 64-3-12-3205-001 นายธนวัฒน    ทับทิมทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ  
 ลูกจางประจํา      

36 - นางสาวปรีดา   สังขพงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน - - วางใหยุบ 
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บทท่ี 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของเทศบาลและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ ที่ใหความ
รวมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
 

เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อันประกอบดวย พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม
นอยกวารอยละ 85 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูทุกคน ท่ีไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง              
ที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 8 - 
บทท่ี 3 

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตาํบล 
 
  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรมีจุดมุงหมาย 
ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและ
เคร่ืองมือในการผลักดันสูความสําเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกทั้งเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองคกร ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู
ในชวงระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทํ ายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  นั้น                
ตองเปนการจัดทํายุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนวยงานนั้นเปนสวนที่ชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทาง
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนใหประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และเพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเช่ือมโยงเฉพาะ                
ในดานที่เปนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพ่ือใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีความ
สอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี ้
  ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน                               
พันธกิจ ยุทธศาสตรองคกร    
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร  (ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบล  
มวงหมู) นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวช้ีวัดในระดับองคกร เม่ือได
ทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลวจากนั้น จึงดําเนินการ
กําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร 
  ข้ันตอนท่ี 2 การทํา HR SWOT เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทําใหองคกรบรรล ุหรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  ขั้นตอนนี้เปนข้ันตอนที่จะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร ซ่ึงการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทําใหองคกร
บรรลุหรือไมบรรลผุลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  - เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมาซึ่ง
ขอมูลจํานวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยที่ส่ิงที่ไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูที่มาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานท่ีเก่ียวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควร
จํากัดเฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
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  ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ซึ่งจะ
ชวยสนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ขั้นตอนนี้ เปนข้ันตอนที่จะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะหและการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญที่มีผล
ตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึง
กลุมประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันที่ใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันที่บุคลากรไดรับ
ในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการ
พัฒนาผานการใชจายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานที่เปนหนวยงานที่ดีในเร่ืองการ
พัฒนาคน 
  ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรที่คลายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรอ่ืนซึ่งจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงที่วา องคกร
ใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเร่ือง ยังมีองคกรที่เกงกวาองคกรอ่ืนๆ อยางมากในบางเร่ือง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการ
ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
  ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนขั้นตอนการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวช้ีวัดผลงานที่สําคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เปนข้ันตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพ่ือ
คัดเลือกใหเหลือในปริมาณยุทธศาสตรที่เหมาะสม จากนั้นนําช่ือยุทธศาสตรที่ไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว 
มากําหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร และควรกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นมา  
  ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร
มาสูการปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดข้ึนจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหผูที่เก่ียวของเพ่ือนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนําไปสูการ
ประเมินผลงานประจําปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และ
ความสําเร็จ ท้ังนี้เพ่ือนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กําหนดข้ันตอนสุดทายของการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร 
จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
ผูรับผิดชอบ เพ่ือรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในท่ีสุด 
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แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

 
แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Process Outcome Output Input 

 วิสัยทัศน พันธกิจ  
องคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมู 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานใน อบต. 

 การพัฒนาแผนงาน 
 เปาหมายของ       

อบต.มวงหมู 
ประจําป พ.ศ.
2564 -2566 

 บทบาท อํานาจ
หนาที่ของ อบต.
มวงหมู 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของ
พนักงานสวนตําบล

 แผนพัฒนา
บุคลากร  
อบต.มวงหมู 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 
2566 

 วิเคราะห
ยุทธศาสตร 
ทต. 

 พนักงานสังกัด 
อบต.มวงหมู
ไดรับการ
พัฒนา 

 ตามแผนฯ 

 วิเคราะห
SWOT
สภาพแวดลอม
ภายในภายนอก 

 กําหนด
เปาหมายการ
พัฒนาพนักงาน
สวนตําบล 

Impact 

พนักงานสวนตําบล      
ทุกระดับมี
สมรรถนะดานการ
ปฏิบัติงาน 

 กําหนด
รายละเอียด
แผนงาน
โครงการ 
ตัวช้ีวัดและการ
ประเมินผล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับความกาวหนาในสายงาน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

2.ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

๓. ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากร ใหยอมรับการการ เปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดขึ้นในองคกร ในอนาคต  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรรวมมือกับ 
เครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการ
แลกเปล่ียน เรียนรูและรวมกันพัฒนา 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของ คนอ่ืน
และปรับปรุงแกไขในผลงานของตน  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน ภายใน
องคกร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ พัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
ปญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ            
สําหรับองคกร ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และจุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาส และ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร                  
การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหสถานการณ เพื่อให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยัง 
บอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังม ี
ประสิทธิภาพอยู มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มี ปจจัย
ที่ควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี ้ 

1. ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก  
    1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน

ขอดีที่เกิดจาก สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต 
จุดแข็ง ดาน ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ  

    1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน 
เปนปญหาหรือ ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการ
แกปญหานั้น 

2. ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก  



    2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอก
ขององคกร เอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น  
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เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารท่ีดีจะตอง
เสาะแสวงหา โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น  

   2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก 
ซึ่งการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง  
 

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  
ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
๑.  มีเจาหนาที่และผู รับผิดชอบในแตละตําแหนง

ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ 

๒.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัต ิ

๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT ให
ทันสมัยอยูเสมอ  

๔.  มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
6 . บุ คลากรในองคกรสวนใหญ เปนคนใน พ้ืนที่ 

สามารถเดินทางไป-กลับ ทํางานไดสะดวก 
7. มีบุคลากรผูมีคุณวุฒิการศึกษา 
8. บุคลากรสวนใหญ อยูในชวงวัยรุน-วัยกลางคน มี

สุขภาวะพรอมทํางาน 
 

๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค     
สวนราชการยังขาดความเช่ือมโยงเก้ือหนุนซึ่งกันและ
กัน 

๒. พนักงานยังขาดความรู ความเขาใจ ในหลักกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ 

๓. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ  
รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 

๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด 
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ และ
ขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและเจาหนาที่ทุมเท
กําลงักายและความคิดในการปฏิบัติงาน 

๕. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
 6. การดําเนินการจัดการกําหนดภาระหนาที่ใหบุคลากร

ทํางาน แตละฝาย ยังไมเปนระบบและชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) 
๑. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน 
๒. บุคลากรมีถ่ินที่อยูกระจายทั่วเขต อบต.ทําใหรู

สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคตขิองประชาชนไดดี 
๓. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี/ปริญญา

โทเพ่ิมข้ึน  
๔. มี ช อ งท างใน ก ารสื่ อ ส าร  การเข าถึ งระบ บ

สารสนเทศ ทั้งทางเฟซบุค ไลน มีการถายทอด
ความรู ขาวสาร เก่ียวกับงานบุคคลกันหลายกลุม 
ทําใหมีแหลงความรูงานบุคคล สามารถสืบคนได
สะดวกและนําไปสูแนวทางปฏิบัติแกไขปญหางาน
ไดงาย สะดวกมากขึ้น 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวาง
หนวยงาน ดวยการศึกษาดูงาน 

๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๒. พนักงานขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบวินัย 
๓.  พนักงานบางคนขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
๔.  การกําหนดกรอบอัตรากําลัง ตองอยูภายใตวงเงิน

ภาระคาใชจายดานบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด 
 
 



๖. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน        
มีการอบรมรวมกัน 
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วิเคราะหในระดับองคกร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที ่ 
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได  
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว  
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตร ี 
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ

ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี  
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑.ขาดความกระตือรือรน  
๒.มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี  
๓.ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ  
๔.พ้ืนที่ พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานม ี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน นักวิชาการเกษตร 
นักวิชาการสาธารณสุข  

๕.วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานบริการสาธารณะ 
บางประเภทไมมี/ไมพอ  

๖.สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆสําหรับใชอางอิง 
และปฏิบัติมีไมครบถวน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) 
1.นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ ปกครอง
ทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน สวนตําบลดาน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สารสนเทศ  
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ 
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย 
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง  
๒.ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงานความรูที่มี 
จํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะทํางาน
ได ครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  
๓.งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จํานวน
ประชากร และภารกิจ 
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การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาพนักงานสวนตําบลในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จะเปน
การพัฒนาโดยใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพ่ือใหไดบุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และ
ประเมินผลเพ่ือการเล่ือนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการ
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูที่จะปรับปรุงจึงเปน ดังนี้ 

 
 
 

นายกองคการบริหาร
สวนตําบล ส่ังการ/วางแผน/วินิจฉัย 

ส่ังการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไปตาม

ระเบียบแลวรายงานนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

ทํางานตามคําส่ัง 
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม 

ยุทธศาสตรได 

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม 

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู 
เขาใจงานที่ทํา 

 
 
 
 
 

ประเมินผล 
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โครงสรางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

ส่ังการ ติดตามตรวจสอบ 
ใหความเปนธรรม 

หัวหนาหนวยงาน 
จัดทําแผน ควบคุม 
กํากับดูแลสนับสนุน 
 
สงเสริม/สนับสนุน 
ใหความเปนธรรม 
ควบคุมตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานมีความรู 

เขาใจงานที่ทํา 

ทํางานเปนทีม 
ฝกฝนพัฒนาตนเอง 
สนองยุทธศาสตรได 



การกําหนดสมรรถนะเพื่อใชในการพฒันา 
1. องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ไดยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
มวงหมู ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุก 6 เดือน ดังนี้ 
    การมุงผลสัมฤทธิ ์ 

   การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
   ความเขาใจในองคกรและระบบงาน  
  การบริการเปนเลิศ  
   การทํางานเปนทีม 
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2. ตําแหนง บริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถิ่น เปนสายงานของผูบริหาร องคการ 

บริหารสวนตําบลมวงหมูไดกําหนดแนวทางการสําหรับการพัฒนาเพื่อทําหนาที่ผูบริหารที่ดีในปจจุบันและ 
อนาคต พรอมกับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ ดังนี ้ 

   การเปนผูนําในการเปล่ียนแปลง  
   ความสามารถในการเปนผูนํา  
   ความสามารถในการพัฒนาคน  
   การคิดเชิงกลยุทธ  
3. ตําแหนงอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถิ่น อํานวยการทองถ่ิน องคการบริหาร

สวนตําบลมวงหมู ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับที่ ดํารง
ตําแหนงอยู , ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน ลูกจางประจําและพนักงานจางบางตําแหนง              
ซึ่งเปนไปตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูในเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป 
และตองดําเนินการทุก 6 เดือน เชนกัน 

การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริม
จุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ วา IDP จึงเปนแผนสําหรับ
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับ
ตําแหนงที่สูงข้ึนตอไปในอนาคต หรือตามเสนทาง ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่องคการบริหาร
สวนตําบลมวงหมูกําหนดข้ึน  

ดังนั้น  IDP จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)               
เพ่ือการเล่ือนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและการใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ แตเมื่อไดมีการดําเนิน 
กิจกรรมตามกรอบ IDP อยางเปนระบบบนเกณฑข้ันพื้นฐานของระดับความรู ความสามารถ หรือส่ิงที ่
ผูบังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน IDP             
ก็จะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของพนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือตอบสนองตอความ 
ตองการในระดับหนวยงานยอย และสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได  

การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู มีเจตนารมณสําคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารพนักงานสวนตําบล จากเดิมที่เนนพัฒนาพนักงานสวนตําบลใหมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดาน มาเปนการใหพนักงานสวนตําบลเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จของ 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู รวมทั้งใหพนักงานสวนตําบลปฏิบัติงานโดยมุงเนนที่ประชาชนและ สัมฤทธิผล 
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูจึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนา
ความรูความสามารถของตนเองใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว และมี



ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการนําหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให
บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามที่องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูกําหนด  

ดวยเหตุนี้องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงจําเปนตองมีการดําเนินการในเร่ืองการพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใหแกบุคลากรทุกระดับช้ัน หากมีการดําเนินการตาม 
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่องแลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อันจะมีผล 
เช่ือมโยงไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจาง และคาตอบแทน ทําใหบุคลากร 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูยิ่งข้ึนตอไป  
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ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จําเปนตองมีความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา

รายบุคคล ประกอบดวย ความหมาย ประโยชนบทบาทหนาที่ของกลุมบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับการทํา
แผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบดวย  

  1. ผูบริหารระดับสูง – นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
  2. ผูบังคับบัญชาที่มีผูใตบังคับบัญชา - ปลัด หัวหนาสวนราชการ และพนักงานทุก

       ระดับ  
  3. เจาหนาที่ – นักทรัพยากรบุคคล / นักจัดการงานทั่วไป 
  4. องคกร – องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 
บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตารางตอไปนี้ 

 
กลุมบุคคล บทบาท/ หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายก อบต.มวงหมู  สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่                 
กําหนดข้ึน  
 อนุมัติใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งท่ีผูบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติ
อยางตอเนื่องทุกป  
 ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคลากร พรอมทั้งการนํา
แผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง  
 จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยาง 
ตอเนื่อง 

ปลัด อบต.มวงหมู 
หัวหนาสวนราชการ 
ผูใตบังคับบัญชาในแตละ 
สายงาน ในแตละกอง 

 ทําความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP  
 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กําหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือคนหาจุดแข็งและ 
จุดออนของบุคลากรในงานที่มอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน  
 ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเปนรายบุคคล  
 กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
 ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดที่บุคลากรตองพัฒนา 
ปรับปรุงใหดีขึ้น  



 ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น 
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บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตารางตอไปนี้ 
 

กลุมบุคคล บทบาท/ หนาท่ีความรับผิดชอบ 
นักทรัพยากรบุคคล  มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง  

 ทําความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบังคับบัญชากําหนดข้ึน ดวย
ความเต็มใจและตั้งใจ  
 รวมกับหัวหนาสวนราชการกําหนดแผนฯ เปาหมายและวัตถุประสงคในการ
พัฒนาตนเอง  
 หาวิธีการในการทําใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่ 
รับผิดชอบประสบความสําเร็จ  
 ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรูผลการ พัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผูอ่ืน 

องคการบริหารสวนตําบล 
มวงหมู 

 ประชุมพิจารณาใหนายกอนุมัติ เห็นดวยกับการนําเอา IDP มาใชในองคการ
บริหารสวนตําบลมวงหมู 
 จัดเตรียมแบบฟอรมการทํา IDP ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับ
เคร่ืองมือการบริหารบุคคลในเร่ืองอ่ืน ๆ  
 ใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการจัดทํา IDP แกผูบริหาร ทุก
สวนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
 ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผูบริหารและ 
บุคลากร  
 ตอบขอซักถามเก่ียวกับวิธีการจัดทําแผน IDP  
 หาชองทางในการส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธเปล่ียน Mindset หรือ จิตสํานึก
ของผูบริหารและบุคลากรในการจัดทํา IDP  
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบริหารและบุคลากร 

 
การสํารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด เร่ิมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู             

เชิญปลัด และหัวหนาสวนราชการ ประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการสํารวจตนเอง             
วาหนวยงาน หัวหนาสวน และผูใตบังคับบัญชามีบทบาทอยางไร จากนั้นใหแตละสวนราชการไปสํารวจตัวเอง 



โดยการทํางานรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการและลูกนอง รวมปรึกษาหารือภายในสวนราชการและให
บุคลากรประเมินตนเองสงงานการเจาหนาที่ ตามตาราง 
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บทท่ี 4 
หลักสูตรการพัฒนา 

   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข 

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กําหนดใหตองพัฒนา 5 ดาน 
ไดแก  

1. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 

2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความ สามารถในการ 
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง  

3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน 
ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน  

4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การส่ือสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน  

5. ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน               
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข  

ดังนั้น จึงใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่
ราชการ อยางนอย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนง  

ตารางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการพฒันา ชวงเวลาพัฒนา 
ปลัด อบต. 1. สมรรถนะหลัก  

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน การบริหารจัดการ แผนงาน งบประมาณ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 



การคลัง งาน ชาง งานอํานวยการ งาน
สาธารณสุข งานสิ่งแวดลอม งานสภา ฯลฯ 

รองปลัด อบต. 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน การบริหารจัดการ แผนงาน งบประมาณ 
การคลัง งาน ชาง งานอํานวยการ งาน
สาธารณสุข งานสิ่งแวดลอม งานสภา ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 
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ตารางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการพฒันา ชวงเวลาพัฒนา 
สํานักปลัด   
หัวหนาสํานักปลัด 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน งาน            
อํานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานสภา งานรัฐ พิธี งานท่ีไม
อยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

นักจัดการงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน งานเล่ือนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา งาน สรรหา งานเงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทน งานเคร่ืองราชยฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานสวัสดิการชุมชน งาน เบ้ียยังชีพ 
ผูสูงอายุ ดอยโอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน 
ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน วิเคราะห วิจัย ประสาน แผน ประมวลแผน 
พิจารณา เสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตาม

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 



ประเมินผล การ ฯลฯ 
นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก  

2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน งานประเมินผลการศึกษา งานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก งานโรงเรียน การจัดซื้อจัดจาง งาน
โครงการ งาน ประเพณีวัฒนธรรม งานการ
ศาสนา ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 
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ตารางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการพฒันา ชวงเวลาพัฒนา 
ครู 1. สมรรถนะหลัก  

2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการสอน การดูแล เด็กปฐมวัย การเขียน
โครงการ งาน ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน งานอํานวยการ งาน บริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ 
ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน สํารวจ หาขอมูลและสถิติ ตางๆ วิเคราะห
วิจัย เพ่ือวางแผนปองกัน และระงับอัคคีภัย และ
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ   
ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานที่ในตําแหนง 
เชน งานธุรการ งานสารบรรณ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

ผูดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก  
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการสอน การดูแล เด็กปฐมวัย การเขียน

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 



โครงการ งาน ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย ฯลฯ 

พนักงานขับรถยนต 1. สมรรถนะหลัก  
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน เรียนรูการบํารุงรักษา เคร่ืองยนต มารยาท
การใชรถใชถนน เคร่ืองหมายจราจร ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

ผูชวยเจาหนาที่
ประชาสัมพันธ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานประชาสัมพันธ งานการจัดทําเว็บไซต
ของหนวยงาน  

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 
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ตารางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการพฒันา ชวงเวลาพัฒนา 
ลูกจางท่ัวไป   
ภารโรง 1. สมรรถนะหลัก  

2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ทําความสะอาดอาคาร สถานที่ และ
ทรัพยสินของทาวราชการ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

พนักงานขับรถยนต 1. สมรรถนะหลัก  
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน เรียนรูการบํารุงรักษา เคร่ืองยนต มารยาท
การใชรถใชถนน เคร่ืองหมายจราจร ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

คนงาน 1. สมรรถนะหลัก  
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน งานบํารุงรักษา ตนไม สนามหญา งาน
บํารุงรักษาเคร่ืองยนต ในเบื้องตน งานออกแบบ
และตกแตง ตนไมเล็กใหญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

พนักงานดับเพลิง 1. สมรรถนะหลัก  
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

พนักงานวิทยุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานส่ือสารวิทยุ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

กองคลัง   
ผูอํานวยการกองคลัง 1. สมรรถนะหลัก  

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนง 
เชน งานอํานวยการ งาน บริหาร งานการคลัง 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 



งานงบประมาณ งานสวัสดิการ งานการเงนิ การ
บัญชี การจัดเก็บ งานพัสดุฯลฯ 

เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 

1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน งานการเงิน การบัญชี งานควบคุมฎีกา การ
เขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 
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ตารางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการพฒันา ชวงเวลาพัฒนา 
กองคลัง   
เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 

1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การจัดเก็บรายไดและ คาธรรมเนียมตาง ๆ 
การลงบัญชี จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บ
รายได 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

เจาพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดซื้อ จัดจาง งาน ลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ สํานักงาน งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ   
ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

1. สมรรถนะหลัก  
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน การจัดเก็บรายไดและ คาธรรมเนียมตาง ๆ 
การลงบัญชี จัดทํา ทะเบียนควบคุมการจัดเก็บ
รายได 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี 

1. สมรรถนะหลัก  
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน งานการเงิน การบัญชี งานควบคุมฎีกา การ
เขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก  ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ 



2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดซื้อ จัดจาง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ สํานักงาน งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ศึกษาดูงาน ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 
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ตารางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการพฒันา ชวงเวลาพัฒนา 
กองชาง   
ผูอํานวยการกองชาง 1. สมรรถนะหลัก  

2. สมรรถนะประจําสายงานผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานชางโยธา งานดาน ไฟฟาและแสงสวาง
สาธารณะ งาน สวนสาธารณะ งานชางกอสราง 
ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

นายชางโยธา 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานชางโยธา งานดาน ไฟฟาและแสงสวาง
สาธารณะ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน  
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานอํานวยการ งาน บริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ 
ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

ลูกจางประจํา   
นายชางไฟฟา 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การดูแล บํารุงรักษา และดูแลอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ   
ผูชวยชางไฟฟา 1. สมรรถนะหลัก  ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ 



2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน การบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ 

ศึกษาดูงาน ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

พนักงานจางท่ัวไป    
คนงาน 1. สมรรถนะหลัก  

2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนง 
เชน งานบํารุงรักษา ตนไม สนามหญา งาน
บํารุงรักษาเคร่ืองยนต ในเบื้องตน งานออกแบบ
และตกแตง ตนไมเล็กใหญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 
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ตารางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการพฒันา ชวงเวลาพัฒนา 
หนวยตรวจสอบภายใน   
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 
รวมทั้งการบริหารดานอ่ืนๆ ของสวนราชการ 
ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 

ลูกจางประจํา   
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน รวมจัดทําเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ 
และรายงานการตรวจสอบตางๆ  ตรวจสอบการ
ใชและการเก็บรักษายานพาหนะในหนวยงาน 
ฯลฯ 
 
 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ใหเขารวมอบรมใน 
แตละโอกาส 
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บทท่ี 5 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

 
วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล  

     วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
และ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับสถาบัน
พัฒนา บุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความ
จําเปน และเหมาะสม ดังนี ้ 

  1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ เฉพาะ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม  

  2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสิงหบุรีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืน ตามความจําเปนและเหมาะสม  

  3. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยูในความ
สนใจ และเก่ียวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  

  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดสิงหบุรีหรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  

  5. การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอน
มอบหมายงาน  

  6. การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ใหคําปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  
  7. การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  
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ระยะเวลากิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

 

1. หลักสูตรความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 
1 การฝกอบรมพนักงานสวนทองถิ่นที่บรรจุ ใหม บุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม        

จํานวน 1 ราย 
ธันวาคม – เมษายน ของทุกป มิถุนายน - 
ตุลาคม ของทุกป 

ตามความเหมาะสม 

 

2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา การประเมินผล 2564 2565 2566 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 
12. 
13. 
14. 
15 
16. 

หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน 
หลักสูตรหัวหนาสํานักงานปลัด  
หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  
หลักสูตรนักบริหารงานชาง  
หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
หลักสูตรครู 
หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ 
หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
หลักสูตรนายชางโยธา 

นักบริหารงานทองถิ่น จํานวน 1 
นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 ราย  
นักบริหารการคลัง จํานวน 1 ราย  
นักบริหารงานชาง จํานวน 1 ราย 
นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ราย 
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ราย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ราย 
นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ราย 
ครู จํานวน 1 ราย 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ราย 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 ราย 
เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 ราย 
เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ราย 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ราย 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย 
นายชางโยธา จํานวน 2 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
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ระยะเวลากิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

3. หลักสูตรการบริหาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา การประเมินผล 2564 2565 2566 
1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 

หลักสูตรนายก อบต.  
 
หลักสูตรรองนายก อบต. 
หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการ นายกฯ 
 
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต.  
 
หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 

นายกองคการบริหารสวนตําบล                       
จํานวน 1 ราย  
รองนายก อบต. จํานวน 2 ราย  
เลขานุการสภา /เลขานุการนายก  
จํานวน 2 คน 
ประธานสภา/รองประธานสภา อบต.  
จํานวน 2 ราย  
สมาชิกสภา อบต. จํานวน 10 ราย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตามความเหมาะสม 
 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
 

ตามความเหมาะสม 
 
ตามความเหมาะสม 
 

 

4. หลักสูตรสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา การประเมินผล 2564 2565 2566 
1. 
2. 
 

3. 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ การบริหาร 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องคการบริหาร
สวนตําบล  
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย 

นายก อบต.  
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน 
อบต. จําานวน 50 ราย  
พนักงานสวนตําบล/พนักงาน จาง จํานวน 2 
ราย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
 

ตามความเหมาะสม 
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ระยะเวลากิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา การประเมินผล 2564 2565 2566 
1. 
 

หลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง คุณธรรมและ
จริยธรรม 

นายก อบต.  
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน 
อบต. จําานวน 50 ราย  
พนักงานสวนตําบล/พนักงาน จาง จํานวน 2 
ราย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
 

ตามความเหมาะสม 
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บทท่ี 6 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  

แผนการพัฒนาพนกังานสวนตําบล (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

 
๑.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ท่ีมาของงบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
๑ หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต. 

หรือหลักสูตรที่เก่ียวของ     
๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ 15,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

อบต.มวงหมู 
๒ หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก 

อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 10,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

๓ หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการ
นายก อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๑0,0๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

๔ หลักสูตรประธานสภา อบต. 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ 15,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

๕ หลักสูตรรองประธานสภา อบต.
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 10,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

๖ หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

6๐,๐๐๐ ๓๐,๘๐๐ 45,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

๗ หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการสภา
ฯ อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๑๕,0๐๐ 8,๐๐๐ 8,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

รวม ๑55,0๐๐ ๑14,๘๐๐ ๑09,๐๐๐  
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๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ท่ีมาของงบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
1 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานทองถิ่น

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

อบต.มวงหมู 
2 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/

ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองคลัง  
อบต.มวงหมู 

3 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง/
ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๓0,0๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองชาง 
อบต.มวงหมู 

4 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานท่ัวไป/
หัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

5 หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

๓0,0๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

6 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

๓0,0๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

7 หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๓0,0๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

8 หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

๓0,0๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

9 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

๖,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

10 หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๒0,0๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐ สํานักงานปลัด 
อบต.มวงหมู 

11 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

๒0,0๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองคลัง 
อบต.มวงหมู 

๑2 หลักสูตรนายชางโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๒0,0๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองชาง 
อบต.มวงหมู 

13 หลักสูตรนายชางไฟฟาหรือหลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวของ 

๒0,0๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองชาง 
อบต.มวงหมู 

14 หลักสูตรนายชางโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๒0,0๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองชาง 
อบต.มวงหมู 
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๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
15 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการเงินและ

บัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ กองคลัง 

อบต.มวงหมู 
16 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บ

รายไดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๑๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓,๕๐๐ กองคลัง 

อบต.มวงหมู 
17 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๑๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓,๕๐๐ กองคลัง 

อบต.มวงหมู 
18 หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืน

ที่เก่ียวของ 
๓0,0๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

อบต.มวงหมู 
19 หลักสูตรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตร

อ่ืนที่เก่ียวของ 
๔0,000 35,000 35,000 สํานักงานปลัด 

อบต.มวงหมู 
20 หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

อบต.มวงหมู 
21 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี/ปริญญาโท 
- - - สํานักงานปลัด 

อบต.มวงหมู 
22 เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงาน

สวนตําบล และบุคลากร อบต. 
๒0๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

อบต.มวงหมู 
23 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ 

พนักงานสวนตําบลและผูทําทองที่ ทองถ่ิน 
๑2๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

อบต.มวงหมู 
24 หลักสูตรการจัดทํางบประมาณระบบ  

e-Laass หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๒๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ สํานักงานปลัด+ 

กองคลัง  
อบต.มวงหมู 

25 หลักสูตรการจัดทําแผนที่ภาษีหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๙,๐๐๐ กองคลัง  
กองชาง 

อบต.มวงหมู 
 รวม 830,000 666,000 595,500  
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บทท่ี 8 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญท่ีจะสะทอนให เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของ
ผูปฏิบัติงาน ทั้งในดานความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบ เพ่ือ
นําผลการประเมินไปใชประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการในภาพรวมขององคการ 
  องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงได
กําหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี ้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําป 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบตังิานประจําป 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจ
สําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ
ตามเปาหมายที่องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชน
เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ใหมีคุณลักษณะตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปน Competency ท่ีบุคลากรทุกตําแหนงภายในมหาวิทยาลัยตองมี ซึ่งจะเปน Competency  
ที่ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ประกอบดวย 
       1.1) การมุงเนนที่ผู รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการ
ใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซึ่ง
ผูรับบริการอาจเปนไดทั้งนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที ่ที่แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตอง
เหมาะสมทั ้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ ง
ประโยชนของสถาบันมากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุงมั่นเพ่ือบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation): ความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก โดดเดน และทาทาย 
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       1.4) ใฝ เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู  ทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพและอ่ืนๆ รวมทั้งการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
       1.5) การทํางานเปนทีม ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถใน
การสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ที่ ใชเฉพาะตําแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เพ่ือใหมั่นใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได 
       2.2) ทักษะที่เก่ียวของกับงานที่ รับผิดชอบ ทักษะความชํานาญท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทํา
หรือคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 
หรือหลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบล 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจําป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจําปบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู               
อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป  โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละ
ปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เปนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 35 - 
 

โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการพัฒนาทักษะและความรู ประจํา

สายงานของบุคลากร 
รอยละผูเขารับการอบรม เชิงปริมาณ  

   - บุคลากรไดรับการพัฒนาในสาย
งาน รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
   - บุ คลากรใช สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
   - หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถใน การปฏิบัติงานใน
สายงาน รอยละ 90 

250,000     สํานักปลัด 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ 
หลักใหกับบุคลากร 

รอยละผูเขารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
   - บุ คล ากรได รับ การพั ฒ น าใน
สมรรถนะหลัก รอย ละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรใชสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงาน รอย ละ 90  
เชิงประโยชน 
  - หนวยงานมีบุคลากรที่ มีความรู
ความสามารถใน การปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะ รอยละ 90 

250,000    สํานักปลัด 



- 36 - 
 

โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. สงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือ พัฒนา

ทักษะในการท างานของแตละ สายงาน 
จากหนวยงานอ่ืน 

รอยละผูเขารับการอบรม เชิ งปริม าณ  - บุ คลากรได รับการ
พัฒนาทักษะในการท างานรอย ละ 
90 เชิงคุณภาพ - บุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพรอยละ 90 เชิง
ประโยชน - หนวยงานมีบุคลากรที่มี
ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร 
ปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90 

300,000     สํานักปลัด 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รอยละผูเขารับการอบรม เชิงปริมาณ - บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาทักษะใน การท างาน
รอยละ 90 เชิงคุณภาพ - บุคลากร
ทางการศึกษาปฏิ บั ติ งานอย างมี 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ร อ ย ล ะ  90 เชิ ง
ประโยชน - หนวยงานมีบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90 

90,000 -  - สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
5. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่อยู 

ระหวางทดลองปฏิบัติราชการ 
รอยละผูเขารับการ พัฒนา เชิงปริมาณ 

   - บุคลากรที่บรรจุใหมไดรับการ
พัฒนา รอยละ 100  
เชิงคุณภาพ  
   - บุคลากรที่บรรจุใหมเขาใจบริบท
ในการทํางาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
   - หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถใน การปฏิบัติงานและ
เปนเจาหนาที่รัฐที่ด ี

-  - - สํานักปลัด 

6. จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมดานวินัย 
และรักษาวินัยในการทํางาน 

รอยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
   - บุคลากรเขารับการอบรม รอยละ 
60  
เชิงคุณภาพ  
   - บุคลากรผานการอบรมมีความรู 
รอยละ 80  
เชิงประโยชน  
- หน วยงาน มี บุคลากรที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความกาวหนาในสายงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. จัดทําคูมือการใหบริการและปรับปรุงศูนย 

ขอมูลขาวสาร การเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ของประชาชน ตอองคการบริหารสวน 
ตําบลมวงหมู 

จํานวนเลม เชิงปริมาณ  
  - จัดทําคูมือผลการใหบริการ  
จํานวน 1 เลม  
เชิงคุณภาพ 
   - คู มือผลการใหบริการ สมบูรณ 
อานเขาใจงาย รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
   - หนวยงานมีคูมือการใหบริการใน
การปฏิบัติ ราชการ 

-  - - สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปของ 

บุคลากร 
รอยละผูไดรับการ ตรวจ
สุขภาพประจําป 

เชิงปริมาณ  
  - บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  -การตรวจสุขภาพของบุคลากรผาน
เกณฑ รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดี
พรอมปฏิบัติงาน รอยละ 90 

50,000    สํานักปลัด 

2. โครงการซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิด เหตุไฟ
ไหม 

รอยละผูเขารวมซอม แผน เชิงปริมาณ  
  - บุคลากรเขารวมการซอมแผนกรณี
เกิดเหตุไฟไหม รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรมีความรูและสามารถทํา
หนาที่ของ ตนเองกรณีเกิดเหตุไฟไหม
ได รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
- หนวยงานมีแผนเตรียมความพรอม
กรณีเกิดเหตุ ไฟไหม 

20,000    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ  

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. กิจกรรม 5 ส. รอยละผูเขารวมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  

  - บุคลากรเขารวมกิจกรรม 5 ส. 
รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุ คล ากรมี ความรู  และ เข า ใจ
ขั้นตอน 5 ส รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หน วยงาน มีความสะอาด เป น
ระเบียบ เรียบรอย เพ่ิมข้ึน รอยละ 
90  - หนวยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพ
ดีพรอมปฏิบัติงาน รอยละ 90 

-    ทุกสวน
ราชการ 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม              

ธรรมาภิบาลในหนวยงาน ใหกับบุคลากร 
รอยละผูเขารับการ อบรม เชิงปริมาณ  

  - บุคลากรเขารับการพัฒนา ดาน
คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ใน
การ ปฏิบัติงาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
   - หนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรม
จริยธรรมใน การปฏิบัติงาน รอยละ 
90 

50,000    สํานักปลัด 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน รอยละผูไดรับการ สงเสริม
การตอตานการ ทุจริต 

เชิงปริมาณ  
  - บุคลากรไดรับการสงเสริมดานตาน
การทุจริต รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรมีความรูความเขาใจการ
ทุจริต รอย ละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดวยความ ซื่อสัตยสุจริต เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90 

250,000    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมี 

คุณธรรมจริยธรรมและใหบริการ 
ประชาชนดีเดน 

รอยละผูเขารวม โครงการ เชิงปริมาณ  
  - บุคลากรเขารวมโครงการเชิดชู
เกียรติ รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรมีความรูความเขาใจใน
วัตถุประสงคของ โครงการ รอยละ 
90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและ เปนแบบอยางที่ด ี

-    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. กิจกรรมมาตรการสรางความโปรงใสใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
รอยละความพึงพอใจ  เชิงปริมาณ 

   - จํานวนหนังสือท่ีประชาชนหรือ
หนวยงาน ตรวจสอบ ตรวจสอบได 
เชิงคุณภาพ  
  - ความพึงพอใจในการท างานของ
หนวยงานจาก ประชาชน  
เชิงประโยชน  
- หนวยงานบริหารงานดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

-  - - สํานักปลัด 

2. โครงการเผยแพรขอมูลดานการจัดซื้อ-จัด 
จาง 

รอยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
  – รอยละของจํานวนโครงการที่
เปดเผยขอมูลการ จัดซื้อจัดจาง  
เชิงคุณภาพ  
  - ความพึงพอใจในการท างานของ
หนวยงานจาก ประชาชน  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานบริหารงานดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

-    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. มาตรการยกระดับการคุณภาพการ 

ใหบริการประชาชน 
รอยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  

  - จํานวนครั้งในการใหบริการกับ
ประชาชน  
เชิงคุณภาพ  
  -ความพึงพอใจในการท างานของ
หนวยงานจาก ประชาชน  
เชิงประโยชน  
  - ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การมารับบริการ 

10,000    สํานักปลัด 

4. จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมดานวินัย 
และรักษาวินัยในการทํางาน 

รอยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
  - บุคลากรเขารับการอบรม รอยละ 
60  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรผานการอบรมมีความรู 
รอยละ 80  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานมีบุคลากรที่ดี ในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
5. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่อยู 

ระหวางทดลองปฏิบัติราชการ 
รอยละผูเขารับการ พัฒนา ชิงปริมาณ  

  - บุคลากรที่บรรจุ ใหม ได รับการ
พัฒนา รอยละ 100  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรที่บรรจุใหมเขาใจบริบท
ในการทํางาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานมีบุคลากรที่ มีความรู
ความสามารถใน การปฏิบัติงานและ
เปนเจาหนาที่รัฐที่ด ี

50,000    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหยอมรับการการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองคกร ในอนาคต 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. สงบุคลากรเขารวมโครงการท่ีเกี่ยวกับ 

ภาวการณเปนผูนํา 
รอยละผูเขารับการอบรม เชิงปริมาณ 

  - พนั กงานส วนตํ าบลได รับการ
พัฒนาภาวะการเปนผูนํา รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - พนักงานสวนตําบลสามารถปฏิบัติ
หนาที่ความ เปนผูนํา รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานมีบุคลากรที่มีภาวะการ
เปนผูนําและ บังคับบัญชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

50,000    สํานักปลัด 

2. สงบุคลากรเขารับการอบรมในโครงการ 
พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 

รอยละผูเขารับการอบรม เชิงปริมาณ  
  - ปลัด หัวหนาสวนราชการ ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน 
รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - ปลัด หัวหนาสวนราชการสามารถ
ปฏิบัติหนาที่  อยางมีประสิทธิภาพ 
รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
- หนวยงานมีสายงานผูบริหารท่ีมี
ภาวะการเปนผูนําและบังคับบัญชาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

50,000    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรรวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

ลดภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนที่ตําบลมวงหมู 
รอยละผูเขารวม โครงการ เชิงปริมาณ  

  - บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 
90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของ
โครงการ รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - ห น วย งาน มี พ้ื น ที่ สี เขี ย วแล ะ
สภาพแวดลอมนาอยู 

5,000    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. จัดกิจกรรมการสรางสวนราชการเปน 

องคกรเรียนรู เชน จัดทําคูมือการปฏิบัติ 
ราชการ แผนพับ คูมือการทํางาน 
กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงาน 
ของตนเพื่อเผยแพรใหกับบุคลากรใน 
สังกัด 

รอยละบุคลากรใน
สํานักงาน(เฉพาะ 
พนักงานสวนตําบล) 

เชิงปริมาณ  
  – บุคลากรจัดทําคูมือปฏิบัติราชการ 
รอยละ 50  
เชิงคุณภาพ  
  - คู มื อ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
สมบูรณ อานเขาใจ งาย รอยละ 90 
เชิงประโยชน  
  - หน วยงานมี คู มือในการป ฏิ บัติ
ราชการ 

-    สํานักปลัด 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกรทุกวาระ (KM) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผลการ 

ปฏิบัติงานประจําเดือนของสวนราชการ 
รอยละของการเขารวม 
ประชุมประจําเดือน 

เชิงปริมาณ  
  - บุ ค ล า ก ร เข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
ประจําเดือนรอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - สวนราชการ จัดทําการนําเสนอ
ผลงาน ประจําเดือน รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานรูการเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงาน ของแตละสวนราชการ
อยางตอเนื่อง 

-    ทุกสวน
ราชการ 

2. โครงการจัดการความรูในองคกร 
(knowledge Management /KM) 

รอยละความสําเร็จ เชิงปริมาณ  
  - บุคลากรเขารวมโครงการ การ
จัดการความรู (KM) ของหนวยงาน 
รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู เ ข า ใ จ
วัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 80 
เชิงประโยชน  
- หนวยงานไดจัดการเรียนรูรวมกัน
และแลกเปลี่ยน เรียนรูงานรวมกัน 

20,000    ทุกสวน
ราชการ 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกรทุกวาระ (KM) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. โครงการสงเสริมการท างานเปนทีม รอยละความสําเร็จ เชิงปริมาณ  

  - บุคลากรเขารวมโครงการการท า
งานเปนทีม รอย ละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุ ค ล าก ร มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน
กิจกรรม รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานมีทีมงานที่ มี คุณภาพ
พรอมขับเคลื่อน งานขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

-    สํานักปลัด 

4. กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในอันดี 
ใหกับบุคลากร (กิจกรรมยอยตาม 
สถานการณปละไมนอยกวา 3 กิจกรรม) 

ไมน อยกว ารอยละ 90 
ของเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
  -ดําเนินกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 
90 ของเปาหมาย  
เชิงคุณภาพ  
  - บุ ค ล าก ร มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน
กิจกรรม รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานมีทีมงานที่ มี คุณภาพ
พรอมขับเคลื่อน งานขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

-    ทุกสวน
ราชการ 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกรทุกวาระ (KM) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 2564 2565 2566 
5. โครงการสํารวจความพึงพอใจและ 

แรงจูงใจบุคลากร 
รอยละบุคลากร เชิงปริมาณ  

  - บุคลากรตอบแบบสอบถามรอยละ 
รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน  
  - หนวยงานรับทราบปญหาและ
คว าม ต อ งก าร ใน  เ บ้ื อ งต น ขอ ง
บุคลากร 

-    สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

   คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
    ที่        /2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  

........................................... 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25* แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 270* แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสิงหบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2545 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม จึงแตงต้ังบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการจัดทําแผนการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  - 2566  

๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
5. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการและเลขานุการ 
6. นักจัดการงานท่ัวไป     ผูชวยเลขานุการ 
 

  โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด แลวรายงานผลตอนายองคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมู เพื่อรายงานขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี ตอไป  
 

  ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 
 

         สั่ง   ณ  วันที ่             เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

          (ลงช่ือ)  
 

                          ( นายพัดสา  ตรงดี ) 
           ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 
 



รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

วันท่ี   19    ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

.............................................. 
 

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายพัดสา         ตรงด ี ประธานคณะกรรมการ  
2 นางเสาวนีย       โพธิ์ทอง กรรการ  
3 นายธนกร         ไวยธัญกิจ กรรการ  
4 นางปราณี         พัวพานิช กรรการ  
5 นางศิรกิุล         ปญญายงค กรรการ/เลขานุการ  
6 นางชลลดา        พรหมดิสาร ผูชวยเลขานุการ  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองทีป่ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายพัดสา   พัดสา ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ที่ 490/2563  ลงวันที่ 1 ตุลาคม    
ประธานฯ  2563  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  
   ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบดวย 

1. นายพัดสา ตรงดี  นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  เปนประธาน 
2. นางเสาวนีย โพธิ์ทอง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู   เปนกรรมการ 
3. นางปราณี   พัวพานิช ผูอํานวยการกองคลัง        เปนกรรมการ 
4. นายธนกร   ไวยธัญกิจ ผูอํานวยการองชาง        เปนกรรมการ 
5. นางศิริกุล   ปญญางค หัวหนาสํานักปลัด        เปนกรรมการ/ 

              เลขานุการ 
6. นางชลลดา พรหมดิสาร นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
 

เพ่ือใหคณะกรรมการไดดําเนินการกําหนดรางแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เร่ือง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 สวนที่ 3 ขอ 258 และขอ 267 และใชแผนพัฒนาสวนตําบล เปน
กรอบในการพัฒนา และสงเสริมความรู ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงตางๆ ของพนักงานสวนตําบลมวงหมูมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลตอการบริหารจัดการและการ
ใหบริการประชาชน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
    - ไมมี – 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
นายพัดสา   พัดสา การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
ประธานฯ  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี  เร่ือง  
   หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง 
   วันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 สวนที่ 3 
   ขอ 258 และขอ 267 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองมีการ
   พัฒนาคลอบคลุมทั้ง 5 ดาน ไดแก 

1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
3. ดานการบริหาร 
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว 
5. ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

รายละเอียดขอใหเลขานุการช้ีแจงรายละเอียดของรางแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ใหที่ประชุมทราบ 
 

นางศิริกุล ปญญายงค การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 นั้น 
กรรมการ/เลขานุการ จะตองมีความสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 –  
   2566 ) และขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาพนักงาน 
   สวนตําบล มีการพัฒนาทั้งองคกรและตอเนื่อง จึงไดจัดทํารางแผนพัฒนาพนักงานสวน 
   ตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และขอใหคณะกรรมการทุกทานดูราง
   แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไปพรอมๆ กัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
    บทท่ี  1  :  หลักการและเหตุผล      
     -  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
     -  ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง  
     -  อัตรากําลังที่มีอยูจริง      
    บทท่ี  2  :  วัตถุประสงค 

   - วัตถุประสงคการพัฒนา  
   - เปาหมายการพัฒนา  
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    บทท่ี  3  :  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวน
         ตําบล 

   - กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
   - แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล   
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล               
     มวงหมู   

  บทท่ี 4  :  หลักสูตรการพัฒนา 
     -   หลักสูตรการพัฒนา       
    บทท่ี 5  :  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
     -   วิธีการพัฒนา       
     -   ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานสวน
         ตําบล   
    บทท่ี 6  :  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
     -   งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา     
    บทท่ี 7 :   การติดตามและประเมินผล 
     -   การติดตามและประเมินผล      
     -   โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ภายใตยุทธศาสตร
                       การพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
นายพัดสา   พัดสา ตามที่เลขานุการ ไดแจงรายละเอียดของรางแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป 
ประธานฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ไปแลวนั้น มีคณะกรรมการทานใดจะสอบถามหรือ 
   เสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาพนักงาน 
   สวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

นายพัดสา   พัดสา เม่ือไมมีใครเสนออะไรเพ่ิมเติม ผมขอปดประชุมในวันนี้เพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 
ประธานฯ  
 
ปดประชุม  เวลา 11.00 น  
  
 

     (ลงช่ือ)           ชลลดา  พรหมดิสาร             ผูจดรายงานการประชุม 
          ( นางชลลดา  พรหมดิสาร)  
                 ผูชวยเลขานุการ 
 
 

     (ลงช่ือ)      พัดสา  ตรงดี                     ผูจดรายงานการประชุม 
       ( นายพัดสา   ตรงดี )  
         ประธานกรรมการ 


