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ค าน า 

 
          การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ            
และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงไว้  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาทุกด้านเท่าที่ก าลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรจะท าได้ และได้จัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล นี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกกลุ่มขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งหัวช้างมีระยะเวลาของแผน  ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6) ตามระยะเวลาของแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566) และอาจจะมีการปรับปรุง  ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาส
ต่อไป  
 

  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนี้แล้ว พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างได้จึง
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64 – ๒๕๖6) ไว้  
ณ  ที่นี้ 
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ส่วนที ่1 

หลักการและเหตุผล 
 

1. หลักการและเหตุผลในการจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล 
 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้ กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

                   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2๕๔๖ มาตรา 
๑๑ ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้   ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม ต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์  ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

           ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชีย่วชาญ  ให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จาก
การที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ  แบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการ
สร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการ  ว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการเพื ่อให้ข ้าราชการทุกคนเป็นผู ้ม ีความรู ้ความ สามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้   ซึ่งกันและกัน
เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมวดที่ 12 ส่วนที่ ๓ ข้อ 267 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้อง
พัฒนาทั้ง  ๕  ด้านดังนี ้
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                           ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           ๓.  ด้านการบริหาร 
                           ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                           ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 
 

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง และเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างต่อไป 
 

2. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
 

 2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

“สังคมนา่อยู่   เกษตรก้าวหน้า  มีคณุภาพชีวิตทีด่ี  วัฒนธรรมงามเดน่” 
 

2.2  ยุทธศาสตร์การพฒันา แบ่งยทุธศาสตร์การพฒันาออกเป็น   7  ด้าน  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคม และความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร (SWOT ด้านทรัพยากรบุคคล) 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง และความต้องการ
ของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพ 
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ในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน 

ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ 

 
             การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                         
                    

จุดแข็ง                      จุดอ่อน 
 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่  ๑.  ขาดความกระตือรือร้น 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได ้             ๒.  มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที ่
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           4.  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                       บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 

          การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                ๖.  ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้ 
     ๖.  มีระบบบริหารงานบุคคล                                        อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 
                                                                             
                                                                 

          

                                                                                 
 

        โอกาส                                                                    ข้อจ ากัด 
 

๑.   ประชาชนร่วมมือในการพัฒนา                          ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
        ๒.    มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                              ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
        ๓.    บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต                            ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ  
              อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                             กลุ่มญาติพ่ีน้อง    
              ของประชาชนได้ดี                                         ๒. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงาน    
           ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้   
                                                                               หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                             ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
                                                                           ๓.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่  

   จ านวนประชากร และภารกิจ 
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ส่วนที ่2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

๒.1  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  

๑.  เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
             ๒.  เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเองให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง      

๒.๒  เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 1. การพฒันาพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บรหิาร 
 

  1.1 ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล  จ านวน  1  ราย ดังนี ้
 

   1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ กลาง) 
 

1.2 หัวหน้าส่วนราชการระดบักอง จ านวน  5  ราย ดังนี ้
 

1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ ต้น) 
2. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
4. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  
    ระดับ ต้น) 
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นกับรหิารงานสวัสดิการสังคม ระดบั ต้น) 

 
 2.  การพัฒนาพนักงานสายงานผู้ปฏิบัติ จ านวน 21  ราย  ดังนี้ 
 

   2.1 พนักงานส่วนต าบลสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภท วิชาการ  จ านวน  9  ราย 
 

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด  ส านักปลัด 
2. นักทรัพยากรบุคคล สังกัด  ส านักปลัด 
3. นักวิชาการเกษตร  สังกัด  ส านักปลัด 
4. นักวิชาการคลัง  สังกัด  กองคลัง 
5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  สังกัด  กองคลัง 
6. นักวิชาการศึกษา  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. นักพัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม 
8. นักตรวจสอบภายใน  สังกัด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
9. นิติกร สังกัด ส านักปลัด 

 

2.2 พนักงานส่วนต าบลสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภท ทั่วไป  จ านวน  6  ราย 
 

     1.  เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัด  ส านักปลัด 
     2.  เจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด  ส านักปลัด 
     3.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัด  ส านักปลัด 
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     4.  เจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัด  กองคลัง 
     5.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สังกัด  กองคลัง 
     6.  นายชา่งโยธา  สังกัด  กองช่าง 

                 
2.3  การพัฒนาพนักงานสายงานต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6  ราย  ดังนี้ 

  1.  คร ู  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน 6 ราย 
 

3. การพัฒนาลูกจ้างประจ า และพนักงาน  จ านวน  17  ราย  ดังนี้ 
 

        3.1  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  2  ราย  ดังนี้  
        1. นักจัดการงานทั่วไป  สังกัด  ส านักปลัด 
        2. ภารโรง  สังกัด  ส านักปลัด 
 
        3.2  พนักงานจ้าง  จ านวน  15  ราย  ดังน้ี 

 

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ส านักปลัด 
2.  พนักงานขับรถ  จ านวน  2  ราย  สังกัด ส านักปลัด 
3.  ผู้ช่วยนักผังเมือง  สังกัด กองช่าง 
4.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  สังกัด กองช่าง 
5.  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  สังกัด กองช่าง 
6.  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  สังกัด กองสวัสดิการสังคม 
8.  คนงานทั่วไป  จ านวน 3  ราย  สังกัด ส านักปลัด 
9. คนงานทั่วไป  สังกัด  กองคลัง 
10. ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 ราย สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 2.3 ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี ้

 

               ๑. ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่  
 

๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน ๒๑ ด้าน ดังนี ้ 
๑.๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
๑.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
๑.๑.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ 
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑.๑.๔ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน  
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๑.๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้ 
๑.๑.๖ ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  
๑.๑.๗ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
๑.๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
๑.๑.๙ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ  
        สิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ  
๑.๑.๑๐ ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ  
๑.๑.๑๑ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
           (GFMIS)  
๑.๑.๑๒ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง  
๑.๑.๑๓ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
๑.๑.๑๔ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
๑.๑.๑๕ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๑.๑.๑๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  
๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
๑.๑.๑๘ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสังคมพื้นที ่ 
๑.๑.๑๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ  
๑.๑.๒๐ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร ์(Software)  
           และเน็ตเวิร์ก (Network)  
๑.๑.๒๑ ความรู้เรื่องบรรณารักษ์  
 

๑.๒ การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีดังน้ี  
๑.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว ้
        อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน  
๑.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสาย 
        งานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน  
๑.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว ้
        อย่างน้อยสายงานละ ๕ ด้าน  
๑.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว ้ 
        อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน  

 

๑.๓  การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ ์และวิธีปฏบิัติเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็น ในงานของ 
      ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง 
      ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
 

     ๒. ทกัษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
๒.๑ ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน ๙ ด้าน ดังนี ้ 

๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล  



๒.๑.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน  
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๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน  
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ  
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน  
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
๒.๑.๙ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณท์างวิทยาศาสตร ์ 

๒.๒ การก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังน้ี  
๒.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้  
         อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน  
๒.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
         ไว้อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน  
๒.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้ 
         อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน  
๒.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว ้
        อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน 

 

    ๓. สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
๓.๑ สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๓ ประเภท  

             ดังนี ้ 
 ๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับต าแหน่ง 

จ าเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และ ประเทศชาติ 
ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ดังนี ้ 

๓.๑.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
๓.๑.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  
๓.๑.๑.๓ ความเข้าใจในองคก์รและระบบงาน  
๓.๑.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ  
๓.๑.๑.๕ การทางานเป็นทีม  

๓.๑.๒ สมรรถนะประจาผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่งประเภท
บริหารและอ านวยการ ซึ่งต้องกากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องมีในฐานะผู้น าที่
มีประสิทธิภาพเพื่อน าทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ ดังนี ้ 

๓.๑.๒.๑ การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง  
๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้นา  
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน  
๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์  



๓.๑.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับประเภท
และระดับต าแหน่งในสายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งใน 
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สายงานนั้น สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒๒ สมรรถนะ ดังนี้  

๓.๑.๓.๑ การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
๓.๑.๓.๒ การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ  
๓.๑.๓.๓ การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก  
๓.๑.๓.๔ การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล  
๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์  
๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห์  
๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง  
๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร  
๓.๑.๓.๙ การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  
๓.๑.๓.๑๐ การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  
๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ  
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
๓.๑.๓.๑๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน  
๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  
๓.๑.๓.๑๕ การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ ์ 
๓.๑.๓.๑๖ ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์  
๓.๑.๓.๑๗ ความเข้าใจพื้นทีแ่ละการเมืองท้องถิ่น  
๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสร้างสรรค์  
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  
๓.๑.๓.๒๐ จิตสานึกและรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ  
๓.๑.๓.๒๒ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น  

๓.๒ การก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ม ี
      ดังนี ้ 

๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุกประเภท  
        และระดับต าแหน่งทั้ง ๕ สมรรถนะ  
๓.๒.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานใน 
        ต าแหน่งประเภทบริหารและอ านวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ  
๓.๒.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุก 
        ประเภทและระดับต าแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ  
 

    2.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาพนักงานส่วนต าบลในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพฒันาคุณภาพชีวติพนักงานส่วนต าบล 
 



     กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาพนักงานส่วนต าบลใหส้อดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเปน็ในการปฏิบัติงาน 
1. โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ประจ าสายงานของพนักงานส่วนต าบล 
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                  2. ส่งพนักงานส่วนต าบล เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการท างานของแต่ละ 
                      สายงาน จากหน่วยงานอื่น 
 กลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

1. กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสรมิความก้าวหน้าให้พนักงานส่วนต าบลในสายงานของ 
ตนเอง 

2. จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล 
กลยทุธ์ที่ 3  พฒันาพนักงานส่วนต าบลให้เปน็คนดี 

1. โครงการ อบต.ทุ่งหัวช้างโปร่งใส ต้านภัยทุจริต 
2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
3. โครงการฝกึอบรมคุณธรรมจริยธรรม จรยิธรรม ให้กับพนักงานส่วนต าบล 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพฒันาพนกังานส่วนต าบลทกุระดบัเปน็ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 
กลยทุธ์ที่ 1 พฒันาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้ยอมรบัการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นใน 

องค์กร ในอนาคต 
1. ส่งพนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับภาวการณ์เป็นผู้น า 
2. ส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 

กลยทุธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาให้บคุลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาค 
               ประชาชน 

1. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน 
กลยทุธ์ที่ 3 ส่งเสริมใหพ้นักงานส่วนต าบลยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรบัปรุงแก้ไขใน 
               ผลงานของตน 

1.  กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร  
2.  จัดกิจกรรมการสร้างส่าวนราชการเป็นองค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติ 
     ราชการ แผ่นพับ คู่มือการท างาน กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงานของตน 
     เพื่อเผยแพร่ให้กับพนักงานส่วนต าบลในสังกัด 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละร่วมกันพฒันา 

กลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
         การพฒันาศักยภาพและความสามารถใจการปฏิบตังิาน 

1. ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วน 
ราชการ 

2. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management/KM) 



3.  โครงการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 

 
 

-10- 
 
 

ส่วนที ่3 
 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

3.1  หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
1.  การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทกับการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
2.  โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ และการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย

รัฐธรรมนญูและกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ในระบบรัฐสภา  
4.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
      1. นักบริหารงานท้องถิ่น 

 2. นักบริหารงานท่ัวไป 
 3. นักบริหารงานคลัง 

  4. นักบริหารงานช่าง 
  5. นักบริหารงานการศึกษา 
  6. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
  7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 8.  นักทรัพยากรบุคคล  
 9. นักวิชาการเกษตร   
10. นักวิชาการคลัง   
11. นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
12. นักวิชาการศึกษา   
13. นักพัฒนาชุมชน  
14. นักวิชการตรวจสอบภายใน   
15. นิติกร 
16. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
17. เจ้าพนักงานธุรการ   
18. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
19. เจ้าพนักงานพัสดุ   



20. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
21. นายช่างโยธา   
22. ครู  
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3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 
 

      1. นักบริหารงานท้องถิ่น 
 2. นักบริหารงานท่ัวไป 
 3. นักบริหารงานคลัง 

  4. นักบริหารงานช่าง 
  5. นักบริหารงานการศึกษา 
  6. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
  7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 8.  นักทรัพยากรบุคคล  
 9. นักวิชาการเกษตร   
10. นักวิชาการคลัง   
11. นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
12. นักวิชาการศึกษา   
13. นักพัฒนาชุมชน  
14. นักวิชการตรวจสอบภายใน   
15. นิติกร 
16. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
17. เจ้าพนักงานธุรการ   
18. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
19. เจ้าพนักงานพัสดุ   
20. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
21. นายช่างโยธา   
22. ครู  

 

4. หลักสูตรดา้นการบรหิาร 
1.  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารท้องถิ่น 
2.  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 
3.  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารคลัง 
4.  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง 
5.  กลยุทธ์การบริหารงานนักบริหารงานการศึกษา 
6.  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 



1. โครงการ อบต.ทุ่งหัวช้างโปร่งใส ต้านภัยทุจริต 
2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนต าบล 
3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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ส่วนที่  4   
 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 

วิธีการในการพฒันาพนักงานส่วนต าบล 
1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
2. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
3. การสอนงาน (Coaching)  
4. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  
5. การให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting)  
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน  
7. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)  
8. การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit)  
9. การฝึกงานกับผู้เช่ียวชาญ (Counterpart)  
10. การมอบหมายงาน (Job Assignment)  
11. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow)  
12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  
13. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)  

 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

1..การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)  
เป็นการเน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุ่ม/ต าแหน่งงาน โดยมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
 

2. การฝึกขณะปฏบิตังิาน (On the Job Training)  
การฝึกขณะปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใน

หน่วยงาน เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง เป็นการให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติใน
ลักษะตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กในสถานที่ท างานและในช่วงการท างานปกติ วิธีการนี้เน้นประสิทธิภาพการท างาน
ในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐานให้แก่บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  การฝึกขณะ
ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการ โดยผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายผู้ที่มีความเช่ียวชาญเรื่องนั้น มักใช้สาหรับบุคลากร
ใหม่ที่เพิ่งเข้าท างาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ฝึกบุคลากรขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรทราบและเรียนรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานพร้อมคู่มือและระเบียบปฏิบัติประกอบ ทาให้เกิดการรักษาองค์ความรู้และคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการท างาน แม้ว่าจะเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการท างาน
ต่อไปได้ 
 

3. การสอนงาน (Coaching)  



การสอนงาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน เป็น
วิธีการให้ความรู้ (knowledge) สร้างเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในระยะยาว โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากรผู้ถูกสอนงาน 
การสอนงานมักเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
-13- 

 
4. การเป็นพีเ่ลี้ยง (Mentoring)  
 

การเป็นพี่เลี้ยง เป็นอีกวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล วิธีการนี้ต้องใช้ความคิดในการวิเคราะห์ รับฟัง 
และนาเสนอทิศทางที่ถูกต้องให้อีกฝ่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และก าหนดเป้าหมายเพื่อให้งาน
บรรลุผลส าเร็จ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพี่เลี้ยง (Mentor) และผู้รับคาแนะนา 
(Mentee) จากผู้มีความรู้ความช านาญให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากนัก  

ลักษณะส าคัญของการเป็นพี่เลี้ยง คือ ผู้เป็นพี่เลี้ยงอาจเป็นบุคคลอื่นได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าโดยตรง ทาหน้าที่สนับสนุน ให้กาลังใจ ช่วยเหลือ สอนงาน และให้คาปรึกษาแนะนา ดูแลทั้งการทา
งาน การวางแผนเป้าหมายในอาชีพให้กับบุคลากรเพื่อให้ผู้รับคาแนะนามีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
รวมถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวที่เหมาะสม 
 

5. การใหค้ าปรึกษาแนะนะ (Consulting)  
 

การให้คาปรึกษาแนะนา เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่มักใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากร ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ผู้ให้คาปรึกษาแนะนามักเป็น
ผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญเป็นพิเศษใน
เรื่องนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติเปน็ที่ปรึกษาได้จากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร 
 

6..การหมนุเวยีนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น  
 

การหมุนเวียนงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร ถือเป็น
วิธีการที่ก่อให้เกิดทักษะการทางานที่หลากหลาย (Multi-Skill) ที่เน้นการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอน จากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่งมากกว่าการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น การหมุนเวียนงานเกิดได้ทั้งการเปลี่ยนต าแหน่งงานและ
การเปลี่ยนหน่วยงานโดยการให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนด 
 

7. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา (Meeting/Seminar)  
 

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง เน้นการพัฒนาทักษะในการคิดเชิง
นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
สามารถนาแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามาปรับใช้ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการทางาน เป็นการมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรได้เข้าร่วม ในการประชุม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 

8. การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit)  
 

การดูงานนอกสถานที่ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งเน้นดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
เหมือนกันหรือลักษะงานที่ต้องทางานร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องและเห็นประสบการณ์ใหม่ 
รูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) สามารถนาแนวคิดที่ได้รับจากการดูงานมาประยุกต์ใช้
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานและพัฒนา ขีดความสามารถของตน 

 

9. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)  



 

การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่เน้นให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเจาะลึก
เฉพาะด้าน โดยให้ฝึกงานและทางานร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ   ที่
ทางานอยู ่หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะหลายด้าน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย 
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10. การมอบหมายงาน (Job Assignment)  
 

การมอบหมายงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นที่นิยม โดยเน้นการกระจายงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนดให้ผู้อื่นไปปฏิบัติ ซึ่งหากสังเกต
จากผู้บริหารระดับหัวหน้าที่มีความมานะทุ่มเททางานทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งงานของลูกน้อง     ก็ตาม อาจ
มีผู้บริหารตั้งคาถามว่าแล้วจะทาอย่างไร เมื่องานในความรับผิดชอบมีมากและต้องจัดลาดับความส าคัญซึ่งการ
มอบหมายกระจายอ านาจ ต้องมีความไว้วางใจเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้น การมอบหมายงาน นอกจากเป็นการพัฒนา
บุคลากรแล้วยังช่วยแก้ปัญหางานผู้บริหารให้บรรเทาเบาบางลงได ้
 
11. การตดิตามหัวหนา้ (Work Shadow)  
 

การติดตามหัวหน้า เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร-คนเก่ง-ให้ได้มีโอกาสติดตามผู้บริหาร
ระหว่างปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตาม/สังเกตพฤติกรรมการทางานจากแม่แบบที่
เป็นหัวหน้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญงานนั้น เป็นเทคนิคการสร้าง และทาตามแม่แบบ (Role Model) ที่เน้นกิจกรรม
การเรียนรู้ระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก เพียงแค่อาศัยแม่แบบที่ดีที่สามารถแสดงตัวอย่างให้บุคลากรผู้ติดตาม
รับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทางานปกติ  ใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงโดยให้เห็น
สภาพแวดล้อม ทักษะที่จาเป็น ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการที่เกิดขึ้นจริง รวมถึง การแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบภายในระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ตาม  

วิธีการพัฒนาบุคลากรนี้ใช้เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาวิธีการทางานของผู้บริหารที่ควรนามาเป็น
แบบอย่าง นอกจากได้เรียนรู้การทางานของผู้อื่นเพื่อนามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้นแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career path) อีกด้วย 
 
12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  
 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จาเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมกับบุคลากรที่ชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทางานสูง 
 
13. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)  
 

การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เนื่องด้วยการเป็น
วิทยากรได้นั้นต้องมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ รวมทั้งประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และพร้อมที่จะถ่ายทอด
ให้กับบุคคลต่างๆ ได ้ผู้บงัคับบัญชาสามารถมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความช านาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ทาหน้าที่เป็นวิทยากรภายในถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติให้กับบุคลากร ทั้งนี้ บุคลากรจะ
ได้พัฒนาทักษะตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เกิดการถ่ายเทความรู้ระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง ทาให้



องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทาให้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร คงอยู่กับองค์กรต่อไป 
อันเป็นการแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลให้เป็นความรู้ภายนอก มีการจัดทาเป็นสื่อการสอน การทาเอกสาร
ประกอบการบรรยาย ทาให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรขึ้น ดังนั้น การเป็นวิทยากรภายใน จึงเป็นการ
พัฒนาตัวบุคลากรเองและรักษาองค์ความรู้ในองค์กรซึ่งวิทยากรภายในเหล่านี้จะสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ต่อไปได้ 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

1. หลักสูตรที่องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งหวัช้างด าเนินการจดัฝึกอบรมเอง 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา การด าเนินการ ปีงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
 ปี 2564  

(คน) 
ปี 2565 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน  

 
 

การฝึกอบรม พนักงานสังกัด อบต.ทุ่งหัวช้าง 
ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ 

46 46 46 ส านักปลัด 
อบต. ทุ่งหัวช้าง 

2 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  พนกังานส่วนต าบล 
 
 

การฝึกอบรม พนักงานสังกัด  อบต.ทุ่งหัวช้าง 
ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ 

46 46 46 ส านักปลัด 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

3 โครงการ อบต.โปร่งใส ต้านภัย
ทุจริต 
 

การฝึกอบรม พนักงานสังกัด  อบต.ทุ่งหัวช้าง 
ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ 

46 46 46 ส านักปลัด 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
 

การฝึกอบรม พนักงานสังกัด  อบต.ทุ่งหัวช้าง 
ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ 

46 46 46 ส านักปลัด 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

 
 
 
 



-16- 
 

2. หลักสูตรที่องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งหวัช้างจัดส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม (สถาบันพฒันาบุคลากร หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา การด าเนินการ ปีงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
 ปี 2564  

(คน) 
ปี 2565 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เทยีบได้หรือ
สูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ด ารงต าแหน่งด้าน
บริหารงานท้องถิ่น 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น  

2 หลักสูตรด้านการบริหารงานทั่วไป 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ด ารงต าแหน่งด้าน
บริหารงานทั่วไป 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น  

3 หลักสูตรด้านการบริหารงานคลัง 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ด ารงต าแหน่งด้าน
บริหารงานคลัง 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

4 หลักสูตรด้านการบริหารงานช่าง 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ด ารงต าแหน่งด้าน
บริหารงานช่าง 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น  

5 หลักสูตรด้านการบริหารงานการศึกษา 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ด ารงต าแหน่งด้าน
บริหารงานการศึกษา 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น  

6 หลักสูตรด้านการบริหารงานสวัสดิการ
สังคม หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้หรือ
สูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ด ารงต าแหน่งด้าน
บริหารงานสวัสดิการ

สังคม 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอ่ืน 
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา การด าเนินการ ปีงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
 ปี 2564  

(คน) 
ปี 2565 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
7 หลักสูตรด้านงานวิเคราะห์นโยบาย

และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้
หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

8 หลักสูตรด้านการบริหารงานบุคคล 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
บุคคล 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

9 หลักสูตรด้านการบริหารงานเกษตร 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตร 1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

10 หลักสูตรด้านการคลัง หรือหลักสูตรอื่น
ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
คลัง 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

11 หลักสูตรด้านการจัดเก็บรายได ้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอ่ืน 

12 หลักสูตรด้านการศึกษา หรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

13 หลักสูตรด้านการพัฒนาชุมชน หรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบได้หรือสูงกวา่ 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
ชุมชน 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา การด าเนินการ ปีงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

 ปี 2564  
(คน) 

ปี 2565 
(คน) 

ปี 2566 
(คน) 

14 หลักสูตรดา้นการตรวจสอบภายใน 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

15 หลักสูตรด้านกฏหมาย การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฏหมาย 

1 1 1 สถาบันพฒันาบุคลากร 
ท้องถิ่น / หน่วยงานอื่น 

 
16 หลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบ
ได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

17 หลักสูตรด้านงานโยธา หรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านโยธา 1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

18 หลักสูตรด้านงานธุรการ หรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

19 หลักสูตรด้านงานสาธารณสุข หรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านสาธารณสุข 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

20 หลักสูตรด้านงานพัสด ุหรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ 1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา การด าเนินการ ปีงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

 ปี 2564  
(คน) 

ปี 2565 
(คน) 

ปี 2566 
(คน) 

21 หลักสูตรด้านงานการเงินและบัญชี 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 

22 หลักสูตรด้านผู้ดูแลเด็ก หรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกวา่ 
 

การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การดูแลเด็ก 

1 1 1 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น /หน่วยงานอื่น 
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ส่วนที ่5 
 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 

1. หลักสูตรที่องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งหวัช้างด าเนินการจดัฝึกอบรมเอง 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 
ปี 2564  

(คน) 
ปี 2565 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  พนกังานส่วนต าบล 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 โครงการ อบต.โปรง่ใส ต้านภัย
ทุจริต 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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2. หลักสูตรที่องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งหวัช้างจัดส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม (สถาบนัพัฒนา
บคุลากร หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ปีงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
 ปี 2564  

(คน) 
ปี 2565 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เทยีบได้หรือ
สูงกว่า 
 

40,000 40,000 40,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 หลักสูตรด้านการบริหารงานทั่วไป 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

30,000 30,000 30,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรด้านการบริหารงานคลัง 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

30,000 30,000 30,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรด้านการบริหารงานช่าง 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

30,000 30,000 30,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 หลักสูตรด้านการบริหารงานการศึกษา 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

30,000 30,000 30,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6 หลักสูตรด้านการบริหารงานสวสัดิการ
สังคม หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้หรือ
สูงกว่า 
 

30,000 30,000 30,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

7 หลักสูตรด้านงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้
หรือสูงกว่า 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

8 หลักสูตรด้านการบริหารงานบุคคล 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

9 หลักสูตรด้านการบริหารงานเกษตร 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

10 หลักสูตรด้านการคลัง หรือหลักสูตร 10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 



อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
  

                                                                  
 
 
 

 
 

-22- 

   

11 หลักสูตรด้านการจัดเก็บรายได ้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

12 หลักสูตรด้านการศึกษา หรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

13 หลักสูตรด้านการพัฒนาชุมชน หรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

14 หลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

15 
 

หลักสูตรด้านกฏหมาย 10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

16 หลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบ
ได้หรือสูงกว่า 
 

8,000 8,000 8,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

17 หลักสูตรด้านงานโยธา หรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 
 

8,000 8,000 8,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

18 หลักสูตรด้านงานธุรการ หรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

8,000 8,000 8,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

19 หลักสูตรด้านงานสาธารณสุข หรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

8,000 8,000 8,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

20 หลักสูตรด้านงานพัสด ุหรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

8,000 8,000 8,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

21 หลักสูตรด้านงานการเงินและบัญชี 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เทียบได้หรือสูงกว่า 
 

8,000 8,000 8,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

22 หลักสูตรด้านผูดู้แลเด็ก หรือหลักสูตร
อื่นที่เทียบได้หรือสูงกว่า 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 



 
 

 
 

-23- 
 

 
ส่วนที ่6 

 
การติดตามและประเมินผล 

 
6.1  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพฒันาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งหัวช้าง  ประกอบด้วย 

   1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง             เป็นประธาน 
   2. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
   3. ผู้อ านวยการกองช่าง     เป็นกรรมการ 
   4. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกรรมการ 
   5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     เป็นกรรมการ 

7. หัวหน้าส านักงานปลัด     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 8. นักทรัพยากรบุคคล            เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   

  2. วิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
1.  การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในรอบหนึ่งปี  
     โดยมีรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน 
     ต าบล  

   2.  การติดตามความก้าวหน้าในการน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
   3. รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด ภายใน  
                                   เดือนตุลาคมของทุกปี 
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