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ค าน า 
 

การพัฒนาบุคลากร  ต้องค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ    
ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกต าแหน่ง มีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี ที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาใน
หลากหลายมิติ การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร    โดยการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาทุกด้าน เท่าที่ก าลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล และบุคลากรจะท าได้  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
ช่องด่าน ฉบับนี้  จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  โดยได้
จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจาก
กระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง การส ารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ช่องด่านได้                
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ไว้ ณ ที่นี้ 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒         
การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และ จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้  สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ขึ้น 
โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยครอบคลุมบุคลากรทั้งทางด้านผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและ
พนักงานจ้าง โดยจะน าแผนดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ช่องด่าน ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้
ทันสมัย มีมาตรฐานใน การให้บริการประชาชนในทุก ๆ ด้าน และมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ตลอดจนความรู้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว            
ในยุคปัจจุบัน 
2.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒          
การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้าน  ดังนี้ 
 ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง   
 ๓.  ด้านการบริหาร 
 ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 
 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕                 
ข้อ ๒58 - ๒๗๕ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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3. การวิเคราะห์บุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  มีเจ้าหนา้ที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน 
สามารถปฏิบัติงานไดส้ะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ ์
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี ปฏิบตัิ 
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัย ๔.  
มีจ านวนเจ้าหน้าทีเ่พียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบตัิงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วน
ราชการยังขาดความเช่ือมโยงเกื้อหนุน ซึ่งกันและกัน 
๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ และ
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 
๓.  เจ้าหน้าท่ีมคีวามตระหนักในหน้าท่ีและความรับผดิชอบต่อ
งานท่ีปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔. ขาดการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนา แนวคิดรวมถึง
คุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อให้เกดิสิ่งจูงใจ และขวัญก าลังใจ ที่จะ
ท าให้พนักงานทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคดิส่วนตัวเป็นหลัก 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. มีความคุ้นเคยกันท้ังหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นท่ีอยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนท่ี 

ทัศนคติของประชาชนไดด้ ี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น  

๑.  ระเบยีบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาตมิีผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปญัหาเศรษฐกิจ 

ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๓. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างาน

สามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
6. มีระบบบริหารงานบุคคล 

1. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี 
    บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ 
    สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
6. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่างๆ ส าหรับใช้ 
    อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสมัพันธ์   
๒.  แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย เป็นไปได้

ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง   
๓.  ขาดบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญบางสายงาน ความรู้ที่ มี

จ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ หลากหลายจึงจะท างานได้ 
ครอบคลมุภารกจิขององค์การบรหิารส่วน ต าบล       

๔.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี 
๕.  จ านวนประชากร  และภารกิจ     
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
โครงสร้างปัจจุบัน 

 
 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จะเป็นการพัฒนา       

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

นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
น 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 
ตามยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 
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     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม
ก ากับดูแลสนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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วิสัยทัศนก์ารบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  มีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้
ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการ      พนักงานจ้าง 

 1. แนวทางส่งเสริมข้าราชการ      พนักงานจ้าง  ให้ได้รับการอบรม / สัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ 
 2. แนวทางส่งเสริมข้าราชการ   พนักงานจ้าง ให้ไดร้ับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 3. แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการ  พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ 
 4. แนวทางให้ค าปรึกษา / แนะน าจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 
 1. แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นให้ได้รับการอบรม / สัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ 
 2. แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม /
จริยธรรม 
 3. แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่โดย
ถ่ายทอด จากข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นท่ีมีประสบการณ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
 1. แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝุายบริหารให้ได้รับการอบรม / สัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ 
 2. แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝุายบริหารให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม /จริยธรรม 
พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
 1. พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ /ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กร มาปรับใช้ 
 ๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  
              ให้เกิดข้ึนกับบุคลากร 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง   
  ๓. ด้านการบริหาร 
  ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 
 

๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบุคลากร มี
ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  
2564 -2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

 

          3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

ผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านบรรลุตามเปูาหมาย 
  

 
 
 
 
 



 
 

6 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ 
  ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  
    และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้ 
    หลักสูตร  ดังนี้ 
   -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   -  การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   -  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
   -  ด้านการบริหาร 
   -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ    
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้    
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ ในการท างาน    
ตลอดเวลา 
๓. สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชนได้มีโอกาส   
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆ เ พ่ือให้มี โอกาส   
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ /  
   สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ 
   ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
   และหลักสูตรตามสาย 
   งานปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ช่องด่าน 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง   
    มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความ 
    รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒. การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ 
    พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ   
    เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔. มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ 
   ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
   ประมุข  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ /  
   สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ 
   ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ 
   ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ช่องด่าน 

 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ 
    ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ 
    ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒. ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ 
    เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓. ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ /  
   สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ 
   ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน  
   และสถานที่บริการ 
   ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ช่องด่าน 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมี

ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
  ๑.๑ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
  ๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
  ๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้

ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓  ครั้ง  ยกเว้น

การกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
ส่วนที่ ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64- ๒๕๖6) 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้อง

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม(7) พ.ศ. ๒๕62 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2562 
๒.๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
๒.4 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
2.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
2.7 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล          

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 



 
 

10 
 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘.  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙.  พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษยส์ัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
13.หลักสูตรจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
14.หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑5. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน พร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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ส่วนที ่๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

1. วิธีการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหาร           

ส่วนต าบลช่องด่าน  ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
          ๑. วิธีการด าเนินการ 
            ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                    ๑.๒ การฝึกอบรม 
                   ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
  ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และการประชุมประจ าเดือน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ 

๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลพนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่าง             
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตาม
รอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 
4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
 1.เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความโปร่งใส ในการท างานโดยบุคคลภายนอก  สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้าตรวจสอบการท างาน
ได้ตลอด เปิดกว้าง ให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่าย
ภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตาม
สายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและ
สอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอ
ว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือ
ให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
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ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาการเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยึดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบร ม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 

การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ของ
บุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก 6 เดือน ดังนี้ 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การท างานเป็นทีม 

 ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่องด่าน ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต 
พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

- การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการเป็นผู้น า 
- ความสามารถในการพัฒนาคน 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ 

 ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน  ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่        
ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  และพนักงานจ้างบางต าแหน่งซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก  
6 เดือน  เช่นกัน 
 
 
 
 



 
 

13 
 

ตารางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
   เช่น การบริหารจดัการ แผนงาน งบประมาณ  
การคลัง งานช่าง งานอ านวยการ  งานสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ส านักปลัด    
หัวหน้าส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน 
อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งานประสานงาน
ทั่วไป  งานสภา งานรัฐพิธี งานท่ีไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
   เช่น งานแผนพัฒนา  งบประมาณ ข้อบัญญตัิฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน  งานพัฒนา  
งานสรรหา งานเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งาน
เครื่องราช งานฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานสวัสดิการสังคม  งานเบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อย
โอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
 เช่น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานโรงเรียน  การจดัซื้อจัดจา้ง  งานโครงการ 
งานประเพณีวัฒนธรรม งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 



 
 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
เช่น งานอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รบัภัยต่างๆ งาน
กู้ภัยต่าง ๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  เช่น 
งานอ านวยการ   งานบริหารงานทั่ ว ไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่  ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  เชน่ 
งานการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย การเขียนโครงการ  
งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  เชน่ 
งานการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย การเขียนโครงการ  
งานประเมินผล การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เชน่ 
งานการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย การเขียนโครงการ  
งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (รถบรรทุกน้ า) (ทักษะ) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  เช่น 
งานการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย การเขียนโครงการ  
งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

คนงาน 1.สมรรถนะหลัก 
1. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง  

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
 



 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ งานบริหาร งานการคลัง  
งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ งานการเงนิ  
การบัญชี  การจัดเก็บรายได้ งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

หัวหน้าฝุายบริหารงานการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ งานบริหาร งานการคลัง  
งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ งานการเงิน  
การบัญชี  การจัดเก็บรายได้ งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
    เช่น งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภณัฑ์ ส านักงาน  งานวิธีการพสัดุตกลง  
สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
    เช่น งานจัดเก็บรายได้  งานเขยีนใบเสรจ็  
    งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
เช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป 
งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่  ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
    เช่น งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป     
คนงาน 1.สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง  
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 



 
 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงาน 1.สมรรถนะหลัก 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง  
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 

2. แนวทางการด าเนินการ 
 การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนด
แนวทางการด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เป็นผู้ด าเนินการ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
         ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นผู้ด าเนินการ 
 
๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
 ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
         ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
          ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 

เริ่มต้น 
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วิธีการพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) 
1. วิธีการพัฒนา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา 

ลักษณะการฝึกอบรม/
พัฒนา 

 ป ี๒๕64
จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝกึอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.
หรือ หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / 
 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก 
อบต.หรือ หลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้รับการฝึกอบรม  
1 คร้ัง/ปี 

2 2 2  / 
 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ
นายก อบต. หรือ หลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในกาบริหารงานมากยิ่งขึน้ 

เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้รับการฝึกอบรม  
1 คร้ัง/ปี 

1 1 1  / 
 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา
อบต. หรือ หลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้รับการฝึกอบรม  
1 คร้ัง/ปี 

1 1 1  / 
 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับรอง
ประธานสภาอบต. หรือ 
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
รองประธานสภาให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้รับการฝึกอบรม 
1 คร้ัง/ปี 

1 1 1  / 
 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ
สภาอบต. หรือ หลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
เลขานุการสภาให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในกาบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น 

เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้รับการฝึกอบรม  
1 คร้ัง/ปี 

1 1 1  / 
 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา
อบต. หรือ หลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
สมาชิกสภา อบต. ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในกาบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับการฝึกอบรม  
1 คร้ัง/ปี 

18 18 18  / 
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๒. วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

 ปี ๒๕64 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
 (จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

๑ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลดั อบต. ให้มทัีกษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิง่ขึ้น 

ปลัด อบต.  ได้รับการ
ฝึกอบรม     ๑ ครั้ง/ปี   

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

๒ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกอง แต่ละกอง 
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลัง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกอง แต่ละกอง 
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองช่าง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มี
ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกอง แต่ละกอง 
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

8 หลักสูตรเกีย่วกับจพง.ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยัหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

2 
 

2 
 

2 
 

 / 
 



 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

 ปี ๒๕64 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕66 
 (จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

2 
 

2 
 

2 
 

 / 
 

๑6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ์
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

  ได้รับการฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 / 
 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับครู/ครูผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

3 
 

3 
 

3 
 

 / 
 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

4 
 

4 
 

4 
 

 / 
 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

10 10 10  / 
 

20 หลักสูตรจดทะเบียนพาณิชย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

3 
 

3 
 

3 
 

 / 
 

21 หลักสูตรการท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

3 
 

3 
 

3 
 

 / 
 

22 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

๓ 3 3 / 
 

 

23 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

3 3 3 / 
 

 

24 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง  

37 37 37 /  

25 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

 พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง 

37 37 37 /  

 



 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน -              
๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน -              

๓ 
สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น ทุกคน 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๔ 
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๕ 
จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต. ผู้บรหิาร 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๖ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆสรุป
ความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน -              
๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน -              

๓ 
สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น ทุกคน 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๔ 
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๕ 
จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต. ผู้บรหิาร 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๖ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆสรุป
ความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

 



 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมาย
เหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน 
- 

 
             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน -              

๓ 
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกคน 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๔ 
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนางานในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๕ 
จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพให้
พนักงาน สมาชิก  อบต. ผู้บริหาร 

งบ อบต. 
ช่องด่าน 

             

๖ 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆสรุปความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ 
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตร
ปริญญาตรี /ปริญญาโท 

งบอบต. 
ช่องด่าน 

             

 
 



 
 

ส่วนที่ ๕ 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

  1. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 – ๒๕66 

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. หรือ หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภาอบต. หรือ หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภาอบต. หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาอบต. หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาอบต. หรือ หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๒.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 – ๒๕66 

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 10๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 34,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 34,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 34,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 34,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ๓4,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ๓4,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๘ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓4,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ๓4,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ๓4,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ๓4,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 



 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 – ๒๕66 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ์หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 34,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 25,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 25,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 25,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 25,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
17 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
18 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 10๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
๒๐ หลักสูตรจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
21 หลักสูตรการท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
22 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
23 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ๑๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
24 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 40,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
25 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ - - 



 
 

ส่วนที่  ๖ 
การติดตามและประเมนิผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลและบุคลากร ดังนี้ 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ 
๕. หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
๖. นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลช่องด่าน  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย             
ปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

 
บทสรุป 
 การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
กาญจนบุรี ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการ         
ที่ไม่มีความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
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