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คำนำ 
 
การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นั้น ได้

คำนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนา
สำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านการพัฒนาเกี ่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ต่อไป  
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ  
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สารบัญ 
 
            หน้า  
 

บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
1.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
1.3  โครงสร้างองค์กร  
1.4  โครงสร้างการบริหารงาน  

บทที่ 2  ข้อมูลและสถิติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
2.1 ประเภทและจำนวนปัจจุบันด้านบุคลากร  
2.2 จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
2.3 จำนวนบุคลากร จำแนกตามคุณวุฒิ       
2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานด้านบุคลากร   
 - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ 
 - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน 
 - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน 
 - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมือ 
 - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรมและพฤติกรรม 

บทที ่3  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พ.ศ. 2564 – 2566    
3.1 เหตุผลและความจำเป็น        
3.2 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
3.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     
3.4 เป้าหมายการพัฒนา 
3.5 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
3.6 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
3.7 แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
3.8 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นกับค่านิยมขององค์กร 
3.9 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่สอดคล้องกับค่านิยม 
3.10 งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนา 
3.11 รายละเอียดโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 - 2566 
3.12 การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
3.13 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลด้านสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน 
3.14 ขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล 
3.15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล ประจำปี 2564 – 2566 
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บทที่ 4  การติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
4.1 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
4.2 หน้าที่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล    
4.3 วธิีการติดตามและประเมินผล 

ภาคผนวก  1 
1. ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
2. ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
3. ลำดับการขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรม 
4. ที่มาและลำดับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
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บทท่ี 1 
1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาเป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอแก้งคร้อ   จังหวัด
ชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ  ประมาณ  10  กิโลเมตร  ตามทางหลวง รพช.  ชย  11015                  
(สระแต้ – หนองผักหลอด)  โดยแยกจากทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  201  (ชัยภูมิ – ชุมแพ)  ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านห้วยหวาย ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัด
ชัยภูมิ   

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ยกฐานจากสภาตำบลหลุบคาจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
ฉบับที่พิเศษเล่มที่  103  ตอนที่  194  วันที่  7  พฤศจิกายน  2539  มีพื้นที่ประมาณ  81  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ  50,625  ไร่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน  นายมงคล  เกิดมงคล   

 
2. วิสยัทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  

วิสัยทัศน์ 

               “ ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพียง ” 

พันธกิจ 
พันธกิจที ่1  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านสังคม

สงเคราะห์และการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 

พันธกิจที ่ 2 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้
เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร 

พันธกิจที ่  3  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนา
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

พันธกิจที ่  4   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการ
ปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล 

พันธกิจที ่ 5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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4. โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.หลุบคา 

สภา อบต.หลุบคา นายก อบต.หลุบคา 

เลขานายก อบต. 

รองนายก อบต. 1 

รองนายก อบต. 2 

ปลดั อบต.หลุบคา 

ปลดั อบต.หลุบคา 

ส่วนราชการ อบต.หลุบคา 

ประธานสภา อบต.หลุบคา 

สมาชิกสภา อบต.หลุบคา 

รองประธานฯ 

เลขาสภาฯ 

รองปลดั อบต.หลุบคา 
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5. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาฯ กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร 

พนักงส่วนตำบล 
- นักบริหารงานทั่วไป(ระดับต้น)(1 ) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก(1) 
 - จพง.ป้องกันฯ (ปง) (1) 
- จพง.ธุรการ (ปง/ชง) (กำหนดเพิ่ม ) 
นักวิชาการสาธารณสุข(ปก/ชก)(กำหนดเพิ่ม) 
-นักทรัพยากรบุคคล(ปก/ชก) (กำหนดเพิ่ม) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1) 
- พนักงานขับรถยนต ์(1) 
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (1) 
- พนักงานขับรถดับเพลิงพร้อมกระเช้า(1) 
- ภารโรง (ว่างเดิม) 
- คนงาน (2) 
- แม่บา้น (1) 
- พนักงานจดมาตรน้ำ (1) 
 

พนักงส่วนตำบล 
- นักบริหารงานคลังระดับต้น (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก(1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ชง (1) 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง .(ว่างเดิม) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนักวิชาการเงินฯ (1) 
- ผู้ช่วย จพง.การเงินฯ (1) 
- ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 

พนักงส่วนตำบล 
- นักบริหารงานช่างระดับต้น (1) 
- นายช่างโยธา ปง/ชง (ว่าง) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ(กำหนด

เพิ่ม) 
 
 
 
 
 

พนักงส่วนตำบล 
- น ักบร ิหารงานการศ ึกษา 
ระดับต้น (1) 

- นักว ิชาการศึกษา (ปก/ชก) 
(กำหนดเพิ่ม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หลุบคา 

- ครู  (6) 
พนักงานจ้าง 

- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (5) 

พนักงส่วนตำบล 
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับต้น (1) 

- นักพัฒนาชุมชน ปก. (1) 
พนักงานจ้าง 

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 
 

พนักงส่วนตำบล 
- น ั ก บ ร ิ ห า ร ง า น
การเกษตรฯ ระดับต้น 
(1) 

พนักงานจ้าง 
-ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร (กำหนดเพิ่ม) 
 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัด อปท. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น ) 

 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 8 
 

บทท่ี 2   
ข้อมูลและสถิติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื ่องในการทำงาน   มีอำนาจหน้าที ่ในการสั ่งการบังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น   ซ่ึงกำหนดตำแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 

• ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจำต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราข้ึนมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

•  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การกำหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แตอ่งค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

1. ประเภทและจำนวนปัจจุบันด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำตำบลหลุบคา  
จำแนกตามส่วนราชการ      

 
ส่วนราชการ 

 
งาน 

จำนวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจำ พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

อบต.หลุบคา ปลัด อบต. 1 - - - 

รองปลัด อบต. 1 - - - 

สำนักงานปลัด หัวหน้าสำนักปลัด  1 - - - 

งานสารบรรณ - 1 - - 

งานกฎหมายและคดี - - - - 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - - 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 2 - 

งานการเจ้าหน้าที ่ - - 1 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - - - - 
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ส่วนราชการ 

 
งาน 

จำนวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจำ พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง  1 - - - 

งานการเงินและบัญชี 1 - 2 - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - - 1 - 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - - 

กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง  1 - 1 - 

งานก่อสร้าง - - - - 

งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร - - - - 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 1 - - - 

งานบริหารการศึกษา - - - - 

งานส ่ งเสร ิมการศ ึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 - 5 - 

กองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 1 - - - 

งานสังคมสงเคราะห ์ 1 - 1 - 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - - - - 

กองส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 1 - - - 

งานส่งเสริมการเกษตร - - - - 

งานส่งเสริมปศุสัตว ์ - - - - 

 
 
 

2. จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทตำแหน่ง 
 

ประเภทตำแหน่ง 
บริหาร
ท้องถิ่น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

 
จำนวน 

 

 
2 

 
6 

 
3 

 
2 

 
- 

 
17 
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3. จำนวนบุคลากร จำแนกตามคุณวุฒิ     

  

คุณวุฒิ 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ปวส./
อนุฯ 

ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 
ต่ำกว่า 
ม.3 

บริหารท้องถิ่น  2        
อำนวยการท้องถิ่น  6         
วิชาการและครู   6       
ทั่วไป         3 
ลูกจ้างประจำ           
พนักงานจ้าง   9        
รวม  8 15      3 

 
 

แสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัด อบต.หลุบคา 
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4.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานด้านบุคลากร   
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
สําหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร  
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื ่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กร 
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis  
ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์                     

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที ่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที ่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก โอกาส และข้อจำกัด (SWOT)   

ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality)และพฤติกรรม 
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จุดแข็ง   S จุดอ่อน   W โอกาส   O ข้อจำกัด  T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 

-มีระเบียบกฎหมายเฉพาะในการ
ทำงานท้องถิ่น 

- มีระบบอุปถัมภ์ใน
องค์กรยากต่อการ
บริหารจัดการ 

-มีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นและเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วม 

-ระเบียบกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเกิด
ปัญหาในการบริหารจัดการที่
ต่อเนื่อง 
-ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
หนังสือซักซ้อม ไม่มีความ
ชัดเจน ขาดแนวทางในการ
ดำเนินการที่ถูกต้อง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
- สามารถเปิดกรอบอัตรากำลัง
ตามภาระงานที่เกิดขึ้นได้ 
- มีบุคลากรทางสาธารณสุขใน
สังกัด สะดวกต่อการรับบริการ
สาธารณสุข 
- ขอบเขตการทำงานมีความ
ชัดเจนตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 

- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถที่แตกต่าง
กัน ทำงานแทนกันไม่ได้ 
- ขาดการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ให้บริการสาธารณสุขรวดเร็ว
ทั่วถึง 

- บุคลากรบางส่วนได้รับการ
บรรจุแล้วถึงเวลาโอนกลับ
ภูมิลำเนา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
-งบประมาณรายจ่ายประจำปีมี
เพียงพอต่อการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล 

งบประมาณท่ีใช้ในการ
พัฒนารายบุคคลได้รับ
การจัดสรรน้อย 

องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบคา สามารถให้
งบประมาณในการเข้ารับการ
พัฒนาทันต่อเวลา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
เครื่องอำนวยความสะดวกท่ัวถึง 

บุคลากรยังขาดทักษะใน
การใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่มีในการ
ทำงาน 

เทคโนโลยีที่มีสามารถทำงาน
ได้รวดเร็วและทันเวลาและ
เหตุการณ์ 

เทคโนโลยีมีปัญหาตามสภาพ
อากาศและที่ตั้งทำให้ไม่
สามารถทำงานได้ในเวลา
เร่งด่วน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality) และพฤติกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
ตั้งงบประมาณสำหรับส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมทุกปี  

บุคลากรหลากหลาย
ประเภทตำแหน่ง 
หลากหลายคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ทำให้ไม่
เข้าใจในระบบคุณธรรม
จริยธรรมเท่าที่ควร 

- บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม
และสามัคคีกัน 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันยอมรับการเปลี ่ยนแปลง
และมีจิตสาธารณะ 
- บ ุ ค ล าก รน ั บ ถ ื อ ศ าส น า
เดียวกัน สะดวกต่อการดำเนิน
กิจกรรมส่วนรวม 
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บทท่ี 3 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พ.ศ. 2564 – 2566 

 
1. เหตุผลและความจำเป็น  

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็นสิ ่งที ่มีความจำเป็นอย่างยิ ่งในปัจจุบัน  ซึ ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต ้องอาศ ัยความรู้  ความสามารถของบ ุคลากร  องค ์ความร ู ้และการบร ิหารจ ัดการท ี ่ด ีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ ึงป ัจจ ุบ ัน กำหนดให ้องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  ม ีการพ ัฒนาผ ู ้ ได ้ ร ับการบรรจ ุ เข ้ าร ับราชการ  
เป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู ้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัต ิตนเพื ่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที ่ดี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  
ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น 
การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล 
หร ือการพ ัฒนาตนเอง  ก ็ ได้  หากองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลม ีความประสงค ์จะพ ัฒนาเพ ิ ่ ม เ ติ ม  
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทัง้นี้ องค์การบริหาร
ส ่วนตำบลท ี ่ จะดำเน ินการจะต ้องใช ้หล ักส ูตรท ี ่ คณะกรรมการ  พน ักงานส ่วนตำบล  กำหนดเป็น 
หลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  เห็นว่ามีความเหมาะสม 
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องคก์ารบริหารส่วนตำบลสามารถ เลือกใช้วิธีการ
พ ัฒนา อ่ื นๆ  ไ ด้  และอาจก ร ะทำ ไ ด ้ โ ด ย ส ำ น ั ก ง า น ค ณ ะกร ร ม ก า ร กล า ง พน ั ก ง านส ่ ว น ต ำ บ ล   
(ก.อบต.) สำนักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  ดังกล่าว กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บท 
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนั้น  ๆ         
   เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ   จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว่าเป็นการดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดำเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติท่ีดี และวิธีในการทำงาน
อันจะนำวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง ๆ 
ที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที ่
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดำเนินการเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดำเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีเครื่องมือพัฒนา และหลักสูตรในการพัฒนา

พนักงานส่วนตำบลในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาได้ตรง

ตามความต้องการของผู้รับการพัฒนา 
3. เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีกิจกรรมร่วมกันและมีความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบท

ในการปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
4. เพื ่อให ้พน ักงานส่วนตำบล  มีค ่าน ิยมในการปฏิบ ัต ิงานที ่ด ีร ่วมกัน จ ิตสาธารณะ  

มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามัคคีแบ่งปัน ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละตำแหน่ง และนำทักษะที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

4.  เป้าหมายในการพัฒนา 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากร ได้ร ับการพัฒนาการเพิ ่มพูนความรู ้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 
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 3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาบรรลุตามเป้าหมาย 
 

         5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ที่ 296/2563 ลงวันที่  1 
มิถุนายน  2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล     กรรมการ 
- หัวหน้าสวนราชการ    กรรมการ 
- หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลของ

บุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 1. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน

การ พัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ดำรงอยู่ตาม
กรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี  

  2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั ้ง หรือตามที ่ผ ู ้บริหารท้องถิ ่นเห็นสมควร  อาจ
ประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 
 3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น และความ

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

  4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
สำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้ครอบคลุมโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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 5. พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที ่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การทำงานเป็นทีม 
 6. พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหารส่วน

ตำบลหลุบคา  เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพื่อสืบค้นหา
ความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
6. ขั้นตอน ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   

    1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
   2. ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  กำหนดเป้าหมาย 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
   3. เพื ่อจัดทำร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หลุบคา และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
   4. จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วน

ตำบลจังหวัดชัยภูมิ  ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
   5. ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และจัดส่งแผน ให้  อำเภอ และจังหวัด 

และส่วนราชการในสังกัด 
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ลำดับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา (Flowchart) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

ส ารวจขอ้มูล 

ค าส่ังคณะกรรมการ 

ส่งเอกสาร 

ส ารวจขอ้มูล 

ส ารวจขอ้มูล 

พิจารณา 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1.รวบรวมความต้องการการฝึกอบรม 

 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร 
 

3.ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมรายบุคคล 
วิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดหลักสูตร ก าหนดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
รายงานการประชุม ฯลฯ 

4.รวบรวมเอกสารเสนอขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด 

 

5.ก.อบต.จังหวัดประชุมพจิารณา 
 

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

7.ประกาศใช้แผนพฒันาบุคลากร /ส่งแผนให้ อ าเภอจังหวัด และส่วน
ราชการ 
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3.7  แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำเข้าข้อมูล 

Input 
 

ประมวลผล 

Process 
 

ผลที่ได้ 
Outcome 

ผลิตผล 
Output 

✓วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.หลุบคา 
 
✓นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล 

 
✓การพัฒนาแผนงาน 

 
✓เป้าหมายของ อบต. 
ประจำปี 2564 -
2566 

 
✓บทบาท อำนาจ
หน้าท่ีของ อบต. 
พระเพลิง 

 
✓ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนตำบล  
 
✓ข้อมูลบุคลากรใน
สังกัด อบต.หลุบคา 
 
✓ความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร
รายบุคคล 

 

✓ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

✓แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ตำบล อบต. 
หลุบคา ประจำปี
งบประมาณ 
2564 - 2566 

✓ พนักงานส่วน
ตำบลสังกัด อบต.
หลุบคา ได้รับการ
พัฒนาตามแผนฯ 

✓ วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก 

✓ กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ตำบล 

✓ กำหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
Impact 

✓บุคลากรในสังกัด
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงานท่ีดี
ขึ้น 

✓ จัดสรรหรือตั้ง
งบประมาณที่ใช้
ในการพัฒนา 
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3.8 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ค่านิยมร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม  
เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการคมนาคมให้ครอบคลุม 
 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 
 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมย่ังยืน  
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 
 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
 

- 

 
 
 
3.9 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับค่านิยม 
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ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กรในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร (KM)  
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3.10  โครงการ งาน กิจกรรม ที่ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

ค่านิยมที่สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 

งบประมาณ 

สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา  
กองสวัสดิการ

สังคม 

กอง 
สงเสริม

การเกษตร 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าใน
สายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร 
ทุกระดับ 

560,000 40,000 40,000 80,000 50,000 20,000 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมี
ความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

500,000 - - - - - 

การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ใน
อนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน 
และภาพประชาชน 

150,000 - - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 1,210,000 40,000 40,000 205,000 50,000 20,000 
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3.10  โครงการ งาน กิจกรรม ที่ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

ค่านิยมที่สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 

งบประมาณ 

สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา  
กองสวัสดิการ

สังคม 

กอง 
สงเสริม

การเกษตร 
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับใน
ผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขใน
ผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร  (KM)  
 

- - - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา  -  -  - - - - 
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3.11 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 การพัฒนาองค์ความรู้ 
(knowledge Management :KM) 
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
สายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง 
 

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

✓ ✓ ✓  

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม ่เข้ารับการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการทำงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

✓ ✓ ✓  

3 กิจกรรมสำรวจทักษะด้านดจิิทัล
ของพนักงานในสังกัด (Digital 
Government Skill Self – 
Assessment) 

ร้อยละของผูล้งทะเบียนร่วม
กิจกรรม 

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

✓ ✓ ✓ ดำเนินการตามมติ 
ครม 26 ก.ย.60 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสาย
งาน  

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

✓ ✓ ✓  
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 
 
 

✓ ✓ ✓  
 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน  
ร้อยละ 90 

✓ ✓ ✓  
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2 กิจกรรมประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (ผูม้ีส่วนได้เสีย
ภายใน) 

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

✓ ✓ ✓  

3 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร 

จำนวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ 

✓ ✓ ✓  

4 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  โครงการคนดี
ศรีหลุบคา (คนแต่งกายดี  
ศรีหลุบคา) 

จำนวนคนไดร้ับใบประกาศ
เกียรติคณุยกย่องประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- จำนวนบุคลากรที่รับการยกย่องประจำป ี
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับของพนักงานในสังกัด 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 

✓ ✓ ✓  

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

1 จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจรติร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจรติ 
 

✓ ✓ ✓  
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2 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูล
ด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ผูม้ีส่วนได้
เสีย การสรา้งจิตสำนึก ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook Line 
website ฯลฯ ขององค์กร) 

ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได ้
 

✓ ✓ ✓  

4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้น
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสำคญัของ
ชาติ และการบำเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์  

ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากร มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- บุคลากรได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกนั  

✓ ✓ ✓  

5 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
วินัยและรักษาวินยัในการทำงาน 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มีหนา้ที่
ด้านวินัยเข้ารบัการอบรม 

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

✓ ✓ ✓  

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีมีประสทิธิภาพในการบริหารงาน 
 

✓ ✓ ✓  
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การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ย
ใจรับใช้ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไปจัด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.หลุบคาร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 

✓ ✓ ✓  

2 กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ราชการ   
 

จำนวนครั้งท่ีหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- จำนวนครั้งท่ีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่มีจติสำนึกในการต่อตา้นการทุจริต 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

✓ ✓ ✓  

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

1 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการ
เป็นองค์กรเรียนรู้ เช่น จัดทำคู่มือ
การปฏิบัตริาชการ แผ่นพับ คู่มือ
การทำงาน  เผยแพร่ให้กับบคุลากร
ในสังกัด(การจัดการความรู้ใน
องค์กร knowledge 
Management :KM ) 
 

ร้อยละบคุลากรที่เผยแพร่
งานของตนเอง 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทำคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 

✓ ✓ ✓  
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2 กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบาย
การบริหารงานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน) 

จำนวนครั้งการประชุม
ประจำป ี

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

✓ ✓ ✓  
 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

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

ร้อยละของผูร้ายงานผลการ
ฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรกลับจากฝึกอบรมรายงานผล ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
-การรายงานผลถูกต้อง เรยีบร้อย สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- บุคลากรได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาการทำงาน 
 
 

✓ ✓ ✓  

2 ส่งเสริมกิจกรรมหรือการทำงานเปน็
ทีม กิจกรรมจติอาสา กิจกรรม
บำเพ็ญตนต่อสาธารณะ ฯลฯ 
การจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management:KM) 
การทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการทำงานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพในการขับเคลื่อนงานขององค์กร 
 
 

✓ ✓ ✓  
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3 สำรวจความต้องการฝึกอบรม หรอื
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของพนักงานส่วนตำบล  
 
 

ร้อยละบคุลากรตอบแบบ
สำรวจ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความเข้าใจในแบบสำรวจ ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาและความตอ้งการในเบื้องต้นของบุคลากร 

- - ✓  

4 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน  
(Quality of work life) หรือ
กิจกรรม 5 ส. ในสำนักงาน  
 

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

✓ ✓ ✓  

5 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจใน
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากรตอบ
แบบสอบถาม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การดำเนินการตอบแบบสอบถาม เรียบร้อยสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาพนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนาในอนาคต 

✓ ✓ ✓  



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 30 
 

3.12  การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง
ที ่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้นๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคากำหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการดำเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั ้นพื ้นฐานของระดับความรู ้ ความสามารถ  หรือสิ ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP  
ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อ  
ความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได ้
 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีเจตนารมณ์สำคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนตำบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการใหพ้นักงานส่วนตำบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  รวมทั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานโดยมุ ่งเน้นที ่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนำหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคากำหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลเพื ่อเพิ ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั ้น หากมีการดำเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทำให้บุคลากร
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคายิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั ้น บุคลากรทุกระดับ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื ้องต้นเกี ่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทำแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าสว่นราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที ่- นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายก อบต.หลุบคา 1. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่กำหนด 

2. อนุมัติให้การจัดทำ IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

3. ติดตามผลการจัดทำ IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง
การนำแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

4. จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง  

ปลัด อบต.หลุบคา 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

1. ทำความเข้าใจ ผลักดันกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ 
IDP 

2. ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กำหนดขึ้น 
3. ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
4. ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
5. กำหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
7. ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล 1. มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
2. ทำความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดขึ้น

ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
3. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกำหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ในการพัฒนาตนเอง  
4. หาวิธีการในการทำให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความสำเร็จ  
5. ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบคา 

1. ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการนำเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

2. จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
4. ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ IDP แก่ผู้บริหาร

ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
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5. ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการจัดทำแผน IDP กับผู้บริหารและ
บุคลากร 

6. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน IDP  
7. หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสำนึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำ IDP 
8. ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

3.13 การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการการฝึกอบรมของ
บุคลากรในสังกัด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางการฝึกอบรมบุคลากรให้เหมาะสมกับปัญหา  
ที่แท้จริง โดยให้แต่ละคนเสนอความต้องการผ่านผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 

 
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารจัดการ 
 

การพัฒนาด้าน
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

การพัฒนาด้าน
ระเบียบ เทคนิค

เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ 
หรือหนังสือราชการ 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
เช่น การเป็นผู้นำ  

ทักษะในการนำเสนอ
งาน ทักษะในการพูดใน

ที่ชุมชน 
ปลัด รองปลัด     
สำนักงานปลัด     
กองคลัง     
กองช่าง     
กองการศึกษาฯ     
กองสวัสดิการสังคม     
กองส่งเสริม
การเกษตร 

    

 
แผนภูมิแสดงการเสนอความต้องการพัฒนารายบุคคล อบต.หลุบคา 
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ส ่วนการพัฒนาด ้านสมรรถนะน ั ้นบ ุคลากรท ุกตำแหน่งต ้องพ ัฒนาเหม ือนกัน 
องค์ประกอบดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรทุกระดับชั้น มากำหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา  ได้ประกาศใช้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุก  6 
เดือน ดังนี้ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การทำงานเป็นทีม 

2. ตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้กำหนด แนวทางการสำหรับการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ตำแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อำนวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระดับที่
ดำรงตำแหน่งอยู่ตามสายงานประจำของแต่ละตำแหน่ง จำนวน 22 สมรรถนะ 
 1. การคิดวิเคราะห์      2. การค้นหาและการจัดการฐานข้อมูล  
 3. การแกไขปัญหาแบบมืออาชีพ    4. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ  
 5. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์    6.การแก็ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก  
 7. การบริหารความเสี่ยง     8. การบริหารทรัพยากร  
 9.การวางแผนและการจัดการ     10.การวิเคราะห์และการบูรณาการ  
 11.ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  12.การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
 13.การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  14.ความคิดสร้างสรรค์  
 15.การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  16.การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ  
 17.การสั่งสมความรู ้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   
 18.การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 19.จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
 20.ความเข้าใจในพ้ืนที่การเมืองท้องถิ่น   21. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   
 22. ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
์ 
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3.14  ขั้นตอนการขอรับการฝึกอบรมรายบุคคล 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด เสนอความต้องการเข้ารับ
การฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการคัดเลือกความเหมาะสม จากหลาย ๆ หน่วยงาน ก่อนอันดับแรกเช่น 
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด  อำเภอ มหาลัยต่าง ๆ ที่จัดการฝึกอบรมในความรู้ที่ตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่ละสายงาน โดยแสดงความต้องการพัฒนาและเสนอแบบแสดงเจตจำนงเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาหลักสูตร โดยมีลำดับขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บนัทึก 

เร่ิม

ส้ินสุด 

บนัทึก 

พิจาร

1.พนักงานสำรวจหลักสูตรการอบรมท่ีต้องการฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 
2.จัดทำบันทึกเสนอหลักสูตรการอบรมให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา 

3.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา 

4.จัดทำบันทึกและคำส่ัง ขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชา 

พิจาร 5.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาพิจารณาวันเวลาในการเดินทาง ความเร่งด่วนของที่
ทำอยู่ 

เบิกยืมเงิน 

 
6.ส่งเอกสารให้ส่วนราชการเกี่ยวข้อง ในการเบิกยืมค่าลงทะเบียน ฯลฯ 

7.เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลา 

8.รายงานผลการฝึกอบรมและผลักใช้เงินยืม 

9.ประชาสัมพันธ์เอกสารการฝึกอบรมให้พนักงานในสังกัดได้ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

10.จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมสำหรับตรวจสอบ 

เดินทาง 

 

บนัทึกรายงานผล 

 

ประชาสัมพนัธ์ 

 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ผ่าน 

แกไ้ข 
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3.15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  Individual Development Plan (IDP) ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อำนวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

รอง ปลัด อบต. 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่งเช่น การบริหารจดัการ 
แผนงาน  งบประมาณ  การคลัง งาน
ช่าง งานอำนวยการ  งานสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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สำนักงานปลัด       
หน.สำนักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น งาน

อำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

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

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การ
ช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 

2. ทักษะด้านดิจิทัล 
3. สมรรถนะประจำสายงาน 
งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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พนักงานขับรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมาย
จราจร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ( พนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ ) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมาย
จราจร ฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างทั่วไป       
ภารโรง 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น การรักษาเวลาปิดเปดิสำนักงาน  งาน
บริการ งานทำความสะอาด มารยาทในการ
ต้อนรับ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

ยาม 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานรักษาความปลอดภัย  การลง
บันทึกรายงานสถานการณ์ประจำวัน ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

คนงาน 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า  งาน
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  งาน
ออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ล็กใหญ่ ฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 
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คนงานประจำรถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานอนามัยสิ่งแวดลอ้ม  การคัด
แยกประเภทขยะ  งานบริการ  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

กองคลัง       
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น  งานอำนวยการ  งาน
บริหาร งานการคลัง  งานงบประมาณ  
งานสวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญชี  
การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

เจ้าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ สำนักงาน
งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด 
ราคาพัสดุ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงนิ 
ฯลฯ   

นักวิชาการเงินและบญัชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขยีนฎีกา 
ใบสำคัญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและ
บัญช ี

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงาน
การเงินและบัญช ี

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  

5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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กองช่าง       
ผู้อำนวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ 
การเขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุม
การก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
งานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

วิศวกรโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ 
การเขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุม
การก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
งานช่าง   

 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ การ
เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคมุการ
ก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกับงานช่าง   

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
5. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

      

ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาฯ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่งเช่น งานบริหารงานการศกึษา 
งานอำนวยการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน  การจัดซื้อจดัจ้าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งาน
การศาสนาฯลฯ 

 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนา 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  
การเขียนโครงการ  งานประเมิน ผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 
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กองสวัสดิการสังคม       
ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 

งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานบริหารสวัสดิการ
ชุมชน  กำกับดูแล   ฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 

งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  
งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส 
งานสตรี  ฯลฯ 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 

งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  
งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส 
งานสตรี  ฯลฯ 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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กองส่งเสริมการเกษตร       
ผู้อำนวยการกองส่งเสรมิ
การเกษตร  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 

งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานบริหารสวสัดิการชุมชน  กำกับดูแล   
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 

งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  
งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส 
งานสตรี  ฯลฯ 
 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

คนงาน 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า  งาน
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  งาน
ออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ล็กใหญ่ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานประสานงาน  งาน
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีพยาบาล สาธารณสุข 
งานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1. สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

เช่น งานการแพทย์แผนไทย  การนวด  การ
ประคบ  การทำลูกประคบ  สมุนไพร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

คนงานประจำรถขยะ 3. สมรรถนะหลัก 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  การคัดแยก
ประเภทขยะ  งานบริการ  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

ยาม 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานรักษาความปลอดภัย  การลง
บันทึกรายงานสถานการณ์ประจำวัน ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 
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บทท่ี 4 
การติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน  2545  
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้ทราบถึง
ความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา   

สำหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบคา นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
คณะหนึ่ง ดังนี้ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตลอดระยะเวลา 3 ปี ตาม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ที่ 296/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล 3 ปี ลงวันที่  1 มิถุนายน  2563  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ  
2564 – 2566 ดังนี้ 
     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        ประธานคณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    คณะกรรมการ  
   1.3  ผู้อำนวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
   1.4  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ 
   1.5  ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
   1.6  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการ 
   1.7  หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
  2. คณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายปี รวมถึงจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  ให้สอดคล้องตามแผนอัตรากำลัง 
3 ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
   2.1 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมพนักงานตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   

 2.2 กำหนดหลักสูตรการพัฒนา สำหรับพนักงานส่วนตำบลแต่ละประเภท ระดับ ตำแหน่ง 
โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตำแหน่ง  หลักสูตรด้านการบริหาร  หรือหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 กำหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจำเป็นกับผู้เข้า
รับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม 
การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสม 
 2.4 กำหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานส่วน 
ตำบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างชัดเจนและแน่นอนเพื ่อให้การพัฒนาเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  ผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้ทราบถึง
ความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

3. วิธีในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประจำรายปี     
โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาใช้เครื่องมือ วิธีการใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ (LPA – ข้อ 27  Knowledge  Management : KM) 

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

รายงานผลประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
3. การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม รายบุคคล 
4. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม จากคณะกรรมการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้บังคับบัญชา ในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
5. การติดตามประเมินผล ตามแบบรายงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบรายงานการประเมินตนเอง (ก่อนการฝึกอบรม) 

ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 

1.18 มีการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมโดยประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งก่อน
และเสร็จส้ินการฝึกอบรม ตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึน้ภายหลังการฝึกอบรมแล้ว
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
- ประเมินก่อนและหลังการอบรม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ 

โบนัส 

1.18 
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ความคาดหวังในการนำความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ 
ชื่อหลักสูตร...............................................ระหว่าง.................................................... 

****************** 
  1. ท่านคาดการณ์ว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะเบื ้องต้นของการเป็นผู ้นำและเตรียมความพร้อมสู ่การเป็นหัวหน้างานที่มี
ประสิทธิภาพ ได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  

  2. ท่านคาดการณ์ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  

3. ท่านคาดการณ์ว่าแนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้
ให้เกดิประโยชน์แกห่น่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

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

         ตำแหน่ง.......................................................  
 

 
แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 

การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ชื่อหลักสูตร...................................................ระหว่าง................................................ 

****************** 
  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้นำความรู้

ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 

โบนัส 

1.18 
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จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................... ...............................................................................................................  

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ................................................................................. ................. 
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

3. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มา
ใช้และผลที่เกิดขึ้น 
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................ ............................................................................. ..................... 
............................................................................ ..................................................................................................  
  5. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถนำความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ตำแหน่ง.......................................................  
 
 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตร............................................................................................................................................................................. 
วันที่อบรม............................................................สถานท่ี.................................................................................................. 

คำชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ
คา มีความประสงค์ขอติดตามผล/การนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็น
ประโยชน์และเป็นขอ้มูลนำเข้าในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลในสังกัดต่อไป 

ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูบ้งัคบับญัชา 
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ประเด็น 

ระดับประโยชน์/การนำไปใช้ 

มาก
ที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปาน
กลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม      

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชานำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 

๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ได้  ไม่ได้ เพราะ  

๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 
 ดีขึ้น  ไม่ดีข้ึน เพราะ  

๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นำความรู้ไปถ่ายทอด หรือนำไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. ผลที่เกิดข้ึนกับหน่วยงาน หลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 
             (    ) 
       ตำแหน่ง.......................................................... 
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ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

เรื่อง  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564– 2566 
--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบ
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กำหนดทิศทางการพัฒนา พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด  ในห้วงระยะเวลา  
3  ปี ประกอบกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 นี้ 
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึง
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  ในการประชุมครั ้งที่ 
8/2560  เมื่อวันที่ ... สิงหาคม  2563  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี ้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื ่อง แผนพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่             กันยายน   พ.ศ.2563 
 
 
 

(นาย................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
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ตัวอย่างลำดับการขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                    
   
ที ่            - วันที ่          สิงหาคม  ๒๕62   

เรื่อง    ขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
1. เรื่องเดิม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น  ที ่ มท 0807.2/ว 2647  ลงวันที่   
8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น” (Local Personnel Adminnistration) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรได้จ ัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานบุคคลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 6 รุ่น   
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2. ข้อเท็จจริง 
      งานการเจ้าหน้าที่มีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม  จำนวน  1  คน  คือ จ.อ.สมปอง  สิงห์ศก  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ซึ่งประสงค์เข้า
รับการอบรมในรุ่นที่ 3  ระหว่าง 22 – 27 กันยายน 2562  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลอง
หนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
   3. ข้อระเบียบ 

3.1   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ.2557  
4. ข้อพิจารณา 

 เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคล  
ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรอนุมัติให้ จ.อ.สมปอง  สิงห์ศก เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ในรุ่นที่ 
3 ระหว่าง 22 – 27 กันยายน 2562  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  

5. ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติ  ตามข้อ 4 

                   
 

         (สมปอง    สิงห์ศก) 
                                            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 
 

 

 

แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
ในการนำความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  ข้าพเจ้า  จ.อ.สมปอง   สิงห์ศก    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
สังกัด สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ    
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการ ดังนี้ 

1. งานบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
2. งานฝึกอบรม  ของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด  
3. งานสิทธิสวัสดิการ ของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด 
4. และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานดังกล่าว 
โดยขอแสดงเจตจำนงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะนำ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับใช้



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 56 
 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  ในอำนาจหน้าที่ของตน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง  ตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และมีความ
พร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ ฯ ภายหลังจากการฝึกอบรม ดังนี้ 

ความรู้ที่คาดว่าได้รับ จากการ
ฝึกอบรมตามที่กำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางในการนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ

ตนเอง/อปท 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต/
ผลลัพธ์และ

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ที่เปลี่ยนแปลง ที่กำหนดในหลักสูตร
การฝึกอบรม ได้แก่  

1. 1.  
2. 2.  
3. 3.  

สามารถปฏิบัติงานบุคคลที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และรู้เท่าทันต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบการ ที่
เปลี่ยนแปลง และนำมาใช้กับ
บุคลากรใน หน่วยงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน
ดังกล่าว ได้ 

มีความรู้ความสามารถ 
ในงานบุคคลของ
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ไปและสามารถนำมา
ปรับใช้ให้ทันต่อ
สถานการณ์ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน
ดังกล่าว ได้ 

อบต.หลุบคา มี
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
บุคคลและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ได้รับมาให้เพ่ือน
ร่วมงานได้  

 
(ลงชื่อ).....................................................ผู้สมัคร 

(สมปอง   สิงห์ศก) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
 

(ลงชื่อ)............................................... 
(นาง...........................................) 

หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 

 
(ลงชื่อ)............................................... 

(นาย.........................................) 
ปลัด อบต.......................... 

 

 
(ลงชื่อ)............................................... 

(นาย......................................) 
นายก อบต.......................... 

 
 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 
การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตร................................................................................................... 
****************** 

  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้นำความรู้
จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 
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............................................................................ ..................................................................................................  

............................................................................ ................................................................................. ................. 
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

3. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มา
ใช้และผลที่เกิดขึ้น 
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................ ............................................................................. ..................... 
............................................................................ ..................................................................................................  
  5. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถนำความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ตำแหน่ง.......................................................  
 
 

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

คำชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีความ
ประสงค์ขอติดตามผล/การนำความรูท้ี่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลนำเข้า
ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลในสังกัดต่อไป 

ประเด็น 

ระดับประโยชน์/การนำไปใช้ 

มาก
ที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปาน
กลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูบ้งัคบับญัชา 
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๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม      

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชานำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 

๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ได้  ไม่ได้ เพราะ  

๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 
 ดีขึ้น  ไม่ดีข้ึน เพราะ  

๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นำความรู้ไปถ่ายทอด หรือนำไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. ผลที่เกิดข้ึนกับหน่วยงาน หลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 
             (    ) 
       ตำแหน่ง.......................................................... 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                    
   
ที ่            - วันที ่          สิงหาคม  ๒๕62   

เรื่อง     ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
 

2. เรื่องเดิม 
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น  ที ่ มท 0807.2/ว 2647  ลงวันที่   
8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น” (Local Personnel Adminnistration) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรได้จ ัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานบุคคลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 6 รุ่น  

2. ข้อเท็จจริง 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 59 
 

     2.1 งานการเจ้าหน้าที่มีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม  จำนวน 1 คน คือ จ.อ.สมปอง  สิงห์ศก  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ซึ่งประสงค์ 
เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 3  ระหว่าง 22 – 27 กันยายน 2562  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบล
คลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
     2.2 การอบรมในครั้งมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จำนวน  12,900  บาท 
  2.3 การเดินทางไปราชการในครั้งนี้ ประสงค์ขอใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
เป็นรถยนต์ ตราอักษร นิสสัน หมายเลขทะเบียน 1 กก  1111 กรุงเทพฯ   

   3. ข้อระเบียบ 

3.3   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  พ.ศ.2561  
   ข้อ 8 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงลูกจ้างพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนถิ่นตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นท่ีสั่งให้ไปราชการ 

ข้อ 25 การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น  สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น  ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตาม 
ข้อ ๘  โดยต้องระบุยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนพาหนะส่วนตัวไว้ด้วยและต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทางจึงจะ
มีสิทธิ์เบิกค่าชดเชยเป็นพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้ทั้งนี้ได้รับ
อนุมติัใช้พาหนะส่วนตัวตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด 

ข้อ 26 ให้คำนวณ... 
 
ข้อ 26 ให้คำนวณระยะทางเพื ่อเบิกชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงใน

ระยะทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย  ทั้งนี้ให้ใช้ระยะทางของกรมทางหลวงเป็น
เกณฑ์ในการคำนวณระยะทางดังกล่าว  

  

4. ข้อพิจารณา 

 เพื่อให้การเดินทางไปราชการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  
จึงเห็นควรอนุมัติ ดังนี้  

4.1 ให้ จ.อ.สมปอง  สิงห์ศก เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  ในรุ่นที่ 3 ระหว่าง
วันที่   22 – 27 กันยายน 2562  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

4.2 เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จำนวน  12,900 บาท 
4.3 เดินทางไปราชการในครั้งนี้ โดยใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ เป็นรถยนต์ 

ตราอักษร นิสสัน หมายเลขทะเบียน 1 กก 1111  กรุงเทพฯ   
5. ข้อเสนอ 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ 4  และพิจารณาลงนามในร่าง
คำสั่งการเดินทางไปราชการฯ  ที่แนบ 

                   
 

               (สมปอง    สิงห์ศก) 
                                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
ที่             /2562 

เรื่อง    ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 
------------------------------- 

หนังสือกรมส่งเสร ิมการปกครองส่วนท้องถิ ่น  ที ่ มท 0807.2/ว 2647  ลงวันที่    
8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น” (Local Personnel Adminnistration) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรได้จ ัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานบุคคลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 6 รุ่น 
และมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในรุ่นที่ 3  

ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางไปราชการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตาม
ความนัยมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
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1. ให้ จ.อ.สมปอง  สิงห์ศก  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เดินทางไปฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local Personnel Adminnistration)  
ระหว่าง 22 – 27 กันยายน  2562 ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี   
  2. ให้ผู้เดินทางไปราชการ ใช้พาหนะส่วนตัว โดยรถยนต์ตราอักษร นิสสัน หมายเลขทะเบียน 
1 กก 1111  กรุงเทพฯ  เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ 
 3. ให้ผู้เดินทางไปราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย เป็นค่าพาหนะส่วนตัวและค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม  จำนวน  12,900  บาท ได้ตามระเบียบ จากส่วนราชการต้นสังกัด 
  
  ทั้งนี้ตั้งแต่   22  –  27  กันยายน  2562   
  
            สั่ง  ณ  วันที่                สิงหาคม   พ.ศ. 2562 
 

     (นาย.................................) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 

 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                    
   
ที ่            - วันที ่          สิงหาคม  ๒๕62   

เรื่อง     ขออนุมัติเบิกยืมเงินในการเดินทางไปราชการ 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  

1. เรื่องเดิม 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ที่  380/2562  เรื ่อง  ให้พนักงานส่วนตำบล
เดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด  ลงวันที่  1  สิงหาคม  2562  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
อนุมัติให้  จ.อ.สมปอง  สิงห์ศก  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร  หลักสูตร  
“การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local Personnel Adminnistration)   ระหว่าง
วันที่ 22 – 27  กันยายน  2562  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

2. ข้อเท็จจริง 
  2.1 ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ตำบลคลองหนึ่ง ซึ่งวัดระยะทางจากกรมทางหลวง  246.71 กม. คิดเป็นระยะทางไปกลับ 493.42 กม.  
  2.2 จากคำสั่งดั่งกล่าวตามข้อ 1  อนุมัติให้ข้าพเจ้า ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ในการเดินทาง
ไปราชการ โดยรถยนต์ตราอักษร นิสสัน  หมายเลขทะเบียน 1 กก 1111  กรุงเทพฯ   

3. ข้อระเบียบ 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  2542  
 3.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
 3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561   
 ข้อ 26 เงินชดเชยตามข้อ 25 ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะ ดังนี้ 

(1) รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท 
(2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

 ให้คำนวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้น
และตรงซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ ให้ใช้ระยะทางของกรมทางหลวงเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณระยะทางดังกล่าว   

4. ข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  เพ่ือให้การเดินทางไปราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกยืม
เงินเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จำนวน   1,972  บาท  ดังรายละเอียดที่แนบ 

5. ข้อเรียน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ 4 

 
              (สมปอง  สิงห์ศก) 

           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

 
รายละเอียดแนบท้าย รายการขอเบิกยืมเงิน 

หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local Personnel Adminnistration) 
ระหว่างวันที่  22 – 27  กันยายน  2562   

ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
---------------------------------------------------- 

ลำดับที่ รายการ กิโลเมตรละ เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าชดเชยพาหนะ

รถยนต์ส่วนบุคคล 

ระยะทางไปกลับ
493.42 
กิโลเมตร 
 

 

4 บาท 1,972 1. ระยะทางไป  246.71  
กิโลเมตร 

2. ระยะทางกลับ 246.71 
กิโลเมตร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972  

 
 
 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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ที่ สก 75101/              องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

             111 หมู่ 12 ตำบลหลุบคา   
             อำเภอแก้งคร้อ   
             จังหวัดชัยภูมิ   27000 

 

                           กันยายน  2562 
 

เรื่อง   ขอส่งตัวให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 

เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อ้างถึง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 3398  ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2562 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล  
หลุบคา  มีพนักงานสังกัดในสังกัด  ราย  จ่าเอก สมปอง  สิงห์ศก  ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local Personnel Adminnistration) รุ่น
ที่ 3 ระหว่างวันที่  22 – 27  กันยายน  2562  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในการนี้จึงขอส่งตัว  จ่าเอก สมปอง  สิงห์ศก  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เข้ารับการอบรมในหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 22 – 27  กนัยายน  2562  ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น   

 

 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                     (นาย........................) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 
 

สำนักงานปลัด 
โทร. 0 3754 1244 
 
 
 

     
     บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                    
   
ที ่            - วันที ่          สิงหาคม  ๒๕62   

เรื่อง     ขอส่งใช้เงินยืม 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
 

1. เรื่องเดิม 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ที่  380/2562  เรื ่อง  ให้พนักงานส่วนตำบล
เดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด  ลงวันที่  1  สิงหาคม  2562  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
อนุมัติให้  จ.อ.สมปอง  สิงห์ศก  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร  หลักสูตร  
“การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local Personnel Adminnistration)   ระหว่าง
วันที่ 22 – 27  กันยายน  2562  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

2. ข้อเท็จจริง 
  2.1 ระยะทาง จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ตำบลคลองหนึ่ง ซึ่งวัดระยะทางจากกรมทางหลวง  246.71 กิโลเมตร คิดเป็นระยะทางไปกลับ 493.42 
กิโลเมตร  

  2.2 จากคำสั่งดั่งกล่าวตามข้อ 1  อนุมัติให้ข้าพเจ้า ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ในการเดินทาง 
ไปราชการ โดยรถยนต์ตราอักษร นิสสัน  หมายเลขทะเบียน 7 กภ 8789 กรุงเทพฯ  และเบิกยืมเงินจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นค่าพาหนะไปกลับ กิโลเมตรละ 4 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,972 บาท 

3. ข้อระเบียบ 
 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  2542  



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 65 
 

 3.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
 3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561   
 ข้อ 26 เงินชดเชยตามข้อ 25 ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะ ดังนี้ 

(3) รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท 
(4) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

 ให้คำนวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้น
และตรงสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ ให้ใช้ระยะทางของกรมทางหลวงเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณระยะทางดังกล่าว   

 

 

4. ข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  บัดนี้ข้าพเจ้าได้เดินทางไปฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งใช้เงินยืม เป็นค่าพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ จำนวน   1,972  บาท  ดังรายละเอียดที่แนบ 

5. ข้อเรียน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

                                 

 

              (สมปอง  สิงห์ศก) 

           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

 
รายละเอียดแนบท้าย รายการส่งใช้เงินยืม 

หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local Personnel Adminnistration) 
ระหว่างวันที่  22 – 27  กันยายน  2562   

ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
---------------------------------------------------- 

ลำดับที่ รายการ กิโลเมตรละ เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าชดเชยพาหนะ

รถยนต์ส่วนบุคคล 

ระยะทางไปกลับ
493.42 
กิโลเมตร 

 

 

4 บาท 1,972 1. ระยะทางไป  246.71  
กิโลเมตร 

2. ระยะทางกลับ 246.71 
กิโลเมตร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972  



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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(ลงชื่อ)................................... 
(สมปอง  สิงห์ศก) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

 

 

 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                    
   
ที ่            - วันที ่          ตุลาคม  ๒๕62   

เรื่อง     รายงานผลการฝึกอบรม 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
 

 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ที่ 380/2562 เรื่อง  ให้พนักงานส่วนตำบล
เดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด  ลงวันที่  1 สิงหาคม  2562  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อนุมัติ
ให้ข้าพเจ้า จ.อ.สมปอง  สิงห์ศก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานปลัด เข้ารับ การอบรม
หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local Personnel Adminnistration) ใน
รุ่นที่ 3 ระหว่าง 22 – 27 กันยายน  2562 ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี  นั้น 

บัดนี้การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการฝึกอบรม  
ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว รายละเอียดดังที่แนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     
 
 

               (สมปอง    สิงห์ศก) 

                                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 
 

     

 

 

 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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รายงานผลการฝึกอบรม 
................................................................ 

 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................................   

ตำแหน่ง ..................................................................................................................... ............. 

สำนักงาน/กอง .................................................................................................................... ... 

ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร............................................................................................... 

ระหว่างวันที่ ............................... ถึงวันที่ ................................. เป็นเวลารวมทั้งสิ้น .......... วัน  

ณ .................................................................................................................   

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดย...................................................................................................   

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
สรุปผลการฝึกอบรม ดังนี้  

1. ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

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

2. เนื้อหา  วิชาการ  หลักสูตร  สาระสำคัญ การฝึกอบรม 

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

3. ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรม 

3.1 ต่อตนเอง.................................................................................................................................... .. 

3.2  ต่อหน่วยงาน................................................................................................................... 

4. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

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

5. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าเกิดขึ้นในการนำความรู้และทักษะ จากความรู้ไปใช้งาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ องค์กร เพื่อให้การนำความรู้
ความสามารถ ทักษะที่ได้รบัไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีประสิทธิภาพ 

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

      (ลงชื่อ)..................................... 

       (นาย.........................) 

 

 
แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 

การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
หลักสูตร................................................................................................... 

****************** 
  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้นำความรู้
จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
.............................................................. ................................................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  

3. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มา
ใช้และผลที่เกิดขึ้น 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ................................................................................. ................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
  5. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถนำความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 
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............................................................................ ..................................................................................................  

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

............................................................................ ..................................................................................................  
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ตำแหน่ง.......................................................  
 
 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

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

คำชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีความ
ประสงค์ขอติดตามผล/การนำความรูท้ี่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลนำเข้า
ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลในสังกัดต่อไป 

ประเด็น 

ระดับประโยชน์/การนำไปใช้ 

มาก
ที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปาน
กลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม      

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชานำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 

๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ได้  ไม่ได้ เพราะ  

๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 
 ดีขึ้น  ไม่ดีข้ึน เพราะ  

๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นำความรู้ไปถ่ายทอด หรือนำไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. ผลที่เกิดข้ึนกับหน่วยงาน หลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 

ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูบ้งัคบับญัชา 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 
             (    ) 
       ตำแหน่ง.......................................................... 

 
 
 
 
 

 

ลำดับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 

โบนัส 
1.14 

1.14 มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร/ กำหนด
ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยทุธศาสตร์ /มีการ
ประชุมคณะทำงาน/และปฏิบัติตามแผน 
- แผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดเกี่ยวข้อง สัมพันธกั์บยุทธศาสตร์ของ อปท. และ
ลำดับข้ันตอนการดำเนนิการที่มาของ แผนพัฒนาบุคลากร ต้นจนจบ 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                      

ที ่            - วันที ่     1     มิถุนายน  ๒๕63   

เรื่อง   สำรวจความต้องการการฝึกอบรมเพ่ือใช้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2564-2566 

ถึง   หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หลุบคา  

 ด้วยแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 
2561 – 2563 จะสิ้นสุดในวันที่  30 กันยายน  2563  และ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จะต้อง
จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ประกอบการการจัดทำแผนพัฒนา
พน ั กงานส ่ วนตำบล  ม ี ความจำ เป ็นต ้ องสำรวจความต ้องการในการฝ ึ กอบรมจากพน ั กงาน  
แต่ละตำแหน่ง เพื่อประกอบในการประชุมพิจารณากำหนดงบประมาณและแนวทางในการไปฝึกอบรมคลอด
ระยะเวลา  3  ปี  

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย การกำหนดวิธีการและหลักสูตรในการขอเข้ารับการอบรมเป็นไปตามความต้องการของ
บุคลากรเป็นหลัก จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ สำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรรายบุคคล  
ในส่วนราชการของท่านเพื่อประกอบในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนพัฒนาพนัก งานส่วน
ตำบล ดังรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ 

จึงแจ้งมาเพ่ือดำเนินการ 

 

 

                  (นาย……………………………………..) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบนัส 

1.15 

1.15 จดัทำแผนพัฒนาบคุลากรประจำปี และมีการฝกึอบรมพัฒนาบคุลากร
โดยมกีารสำรวจขอ้มลูสภาพปญัหา และความตอ้งการของพนกังานแตล่ะ
ฝา่ย/สว่น/กอง/สำนกั วา่ขาดความรูห้รอืทกัษะในดา้นใดแลว้นำมาเปน็ข้อมลู
ในการจดัหลกัสตูรฝกึอบรม และมกีารสรุปผลรายงานการฝกึอบรมเสนอ
ผู้บรหิาร 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรรายปี  นอกเหนือจาก 3 ปี (เอา 3 ป ีมาถอดเป็นรายปี)  
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 72 
 

 
 
 
 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กอง............ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒66                                      

ที ่            - วันที ่          มิถุนายน  ๒๕63   

เรื่อง   ส่งความต้องการฝึกอบรม เพื่อใช้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 - 2566 

เรียน   ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  

 ตามบันทึกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   ที่ –   ลงวันที่  1  มิถุนายน  2563  เรื่อง  
สำรวจความต้องการการฝึกอบรม เพื่อใช้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 – 2566  
โดยให้ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  สำรวจความต้องการฝึกอบรมรายบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 นั้น  

 กองคลัง ได้สำรวจความต้องการฝึกอบรมรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง แบบสำรวจความ
ต้องการฝึกอบรม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ดังรายละเอียดที่แนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                  (นางสาว……………………………) 
                    ผู้อำนวยการกอง............ 
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แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
ส่วนราชการ  กองคลัง 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ  
ที่ อบต.หลุบคา กำหนด 

ความต้องการรายบุคคล 
ให้  ที่แต่ละคนต้องการ 

1  ผอ.กองคลัง 1. ความรู้ที่จำเป็นในสายงาน 
2. ทักษะที่จำเป็นในสายงาน 
3. สมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
    - สมรรถนะหลัก 
    - สมรรถนะประจำสายงาน 
    - สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 

    การบริหารจัดการ 
    คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
    หนังสือราชการ 
    อื่น ๆ ............................ 
     ..................................... 

2  นวก.การเงิน 1. ความรู้ที่จำเป็นในสายงาน 
2. ทักษะที่จำเป็นในสายงาน 
3. สมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
    - สมรรถนะหลัก 
    - สมรรถนะประจำสายงาน 

    การบริหารจัดการ 
    คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
    หนังสือราชการ 
    อื่น ๆ ............................ 
     ..................................... 

3  จพง.พัสด ุ 1. ความรู้ที่จำเป็นในสายงาน 
2. ทักษะที่จำเป็นในสายงาน 
3. สมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
    - สมรรถนะหลัก 
    - สมรรถนะประจำสายงาน 

    การบริหารจัดการ 
    คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
    หนังสือราชการ 
    อื่น ๆ ............................ 
     ..................................... 

4  จพง.การเงิน 1. ความรู้ที่จำเป็นในสายงาน 
2. ทักษะที่จำเป็นในสายงาน 
3. สมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
    - สมรรถนะหลัก 
    - สมรรถนะประจำสายงาน 

    การบริหารจัดการ 
    คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
    หนังสือราชการ 
    อื่น ๆ ............................ 
     ..................................... 

5  จพง.จัดเก็บรายได ้ 1. ความรู้ที่จำเป็นในสายงาน 
2. ทักษะที่จำเป็นในสายงาน 
3. สมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
    - สมรรถนะหลัก 
    - สมรรถนะประจำสายงาน 

    การบริหารจัดการ 
    คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
    หนังสือราชการ 
    อื่น ๆ ............................ 
     ..................................... 

6 ว่าง จพง.พัสดุ 002 1. ความรู้ที่จำเป็นในสายงาน 
2. ทักษะที่จำเป็นในสายงาน 
3. สมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
    - สมรรถนะหลัก 
    - สมรรถนะประจำสายงาน 

ให้คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบล พิจารณาความ
ต้องการฝึกอบรมภาพรวม 

 
 
     (นางสาว.........................................) 
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             ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                      

ที ่            - วันที ่          มิถุนายน  ๒๕63   

เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี  2564 - 2566 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
3. เรื่องเดิม 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบกำหนดอัตรา
กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ประกอบกับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทาง
เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ในห้วงระยะเวลา  3  ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย   

2. ข้อเท็จจริง 

 2.1 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี
งบประมาณ  2561 – 2563  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ
คา  จำเป็นต้องมีแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  3 ปี ตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อรองรับและพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566  
 2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำ
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะ
ทำให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2.3 ข้อ 270 ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน     เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     เ ป ็ นกร รมการและ

เลขานุการ 
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 2.4 คณะกรรมการ มีหน้าที ่ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้าน
การบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  
ตรวจสอบ   กำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั ้งพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการด้านอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรต่อ ไปในอนาคต 
และยั่งยืน 
 3. ข้อระเบียบ 

3.5   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื ่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

ข้อ 270 ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน     เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     เ ป ็ นกร รมการและ

เลขานุการ 
4. ข้อพิจารณา 

   เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานการเจ้าหน้าที ่ สำนักงานปลัด จึงร่างคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ จัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้สอดคล้อง กับแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566  
ดังรายละเอียดที่แนบ 
 5. ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในร่างคำสั่ง ที่แนบ 
              
 

                       (สมปอง    สิงห์ศก) 
             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
ที่           /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  3 ป ี
……………………………………………. 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื ่อง  หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล   เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติ หน้าที่
ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนด
ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กำหนด โดย
ให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบคา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564–
2566 ดังนี้ 
     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         ประธาน
คณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    คณะกรรมการ  
   1.3  ผู้อำนวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
   1.4  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ 
   1.5  ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
   1.6  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการ 
   1.7  หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการและ
เลขานุการ 
  2. คณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายปี รวมถึงจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566  ให้สอดคล้องตามแผนอัตรากำลัง 3 
ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
   2.1 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง3 ปี   

 2.2 กำหนดหลักสูตรการพัฒนา สำหรับพนักงานส่วนตำบลแต่ละประเภท ระดับ ตำแหน่ง 
โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
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ปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตำแหน่ง  หลักสูตรด้านการบริหาร  หรือ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 กำหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจำเป็น กับผู้เข้า
รับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม 
การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสม 
 2.4 กำหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   
ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างชัดเจน แน่นอน   เพื ่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  ผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือให้ทราบถึง
ความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
        

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง  ณ  วันที่           มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 
 
               (นายกิตต ิ  ปักครึก) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      บันทึกข้อความ 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 78 
 

ส่วนราชการ  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล โทร. 0 3754 1239                         
ที ่                     -                                       วันที่          มิถุนายน    2563          .
เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล                                   
ส่ง   คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ที่ 296/2563  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี  ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในการจัดทำแผนดังกล่าว  
ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนในการกำหนดอัตรายุทธศาสตร์ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ในสังกัดเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  วิเคราะห์  วางแผน พิจารณาการจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ในวันที ่  14 มิถุนายน 2563  
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   
 

  จึงแจ้งมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

 
(นาย………………………………..) 

ประธานคณะกรรมการ/ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 14 มิถุนายน  2563  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
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------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

คำสั ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ที ่ 296/2563  ลงวันที ่  1 มิถุนายน  
2563  แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  โดยสัดส่วนของคณะกรรมการและ
หน้าที่ มีดังนี้ครับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 
2564–2566 ดังนี้ 
       1.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล       ประธานคณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการ  
     1.3  ผู้อำนวยการกองคลัง          คณะกรรมการ 
     1.4  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ 
     1.5  ผู้อำนวยการกองช่าง   คณะกรรมการ 
     1.6  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
     1.7  หัวหน้าสำนักงานปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
   2. คณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายปี  
รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566  ให้สอดคล้องตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
    2.1 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา ครอบคลุมพนักงานส่วนตำบลตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี   

  2.2 กำหนดหลักสูตรการพัฒนา สำหรับพนักงานส่วนตำบลแต่ละประเภท ระดับ 
ตำแหน่ง โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง  หลักสูตรด้านการบริหาร  หรือ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.3 กำหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจำเป็น กับ
ผู้เข้ารับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการ
ฝึกอบรม การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือ
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
  2.4 กำหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบล   ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างชัดเจน แน่นอน   เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  ผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้
ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การพัฒนา 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา       - ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา      - ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณา ทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ และ
องค์ประกอบของแผนพัฒนาพัฒนาส่วนตำบล 
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4.2 พิจารณา หลักสูตรการพัฒนา 
4.3 พิจารณาวิธีการพัฒนา 
4.4 พิจารณาแผนพัฒนารายบุคคลของแต่ละส่วนราชการ 
4.5 พิจารณางบประมาณในการพัฒนา 
4.6 พิจารณาร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ  2564 -2566 
4.7 พิจารณาลำดับการขอเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบลงชื่อประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 14 มิถุนายน  2563  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  

------------------- 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1  ประธานกรรมการ  
2  คณะกรรมการ  
3  คณะกรรมการ  
4  คณะกรรมการ  
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5  คณะกรรมการ  
6  คณะกรรมการ  
7  คณะกรรมการ/เลขานุการ  

 
 ผู้ร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 14 มิถุนายน  2563  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  

------------------- 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  ประธานกรรมการ  
2  คณะกรรมการ  
3  คณะกรรมการ  
4  คณะกรรมการ  
5  คณะกรรมการ  
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6  คณะกรรมการ  
  คณะกรรมการ/เลขานุการ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สมปอง  สิงห์ศก 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

คำสั ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ที ่ 296/2563  ลงวันที ่  1 มิถุนายน  
2563  แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  โดยสัดส่วนของคณะกรรมการและ
หน้าที่ มีดังนี้ครับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 
2564–2566 ดังนี้ 
       1.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล       ประธานคณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการ  
     1.3  ผู้อำนวยการกองคลัง          คณะกรรมการ 
     1.4  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ 
     1.5  ผู้อำนวยการกองช่าง   คณะกรรมการ 
     1.6  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
     1.7  หัวหน้าสำนักงานปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
   2. คณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายปี 
รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566  ให้สอดคล้องตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
    2.1 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา ครอบคลุมพนักงานส่วนตำบลตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี   

  2.2 กำหนดหลักสูตรการพัฒนา สำหรับพนักงานส่วนตำบลแต่ละประเภท ระดับ 
ตำแหน่ง โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง  หลักสูตรด้านการบริหาร  หรือ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.3 กำหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจำเป็น กับ
ผู้เข้ารับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการ
ฝึกอบรม การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือ
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
  2.4 กำหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบล   ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างชัดเจน แน่นอน   เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  ผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้
ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การพัฒนา 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา       - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา      - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน - การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ในหน่วยงานราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนด

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสายงานของตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสบการณ์ ที่มีอยู่ให้มียิ่งขึ้นกว่าเดิม  และสร้างความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ดังนั้น ในวันนี้ เพื่อเป็นการกำหนดทิศการทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้มีความชัดเจน จึงได้เชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิจารณาในการวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนากันในวันนี้ สำหรับการกำหนดทิศทางการพัฒนา ขอให้แต่ละท่าน
ได้เสนอแนวทางการพัฒนา ครับ 

ปลัด อบต. - การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู ้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีความชำนาญ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ ผมเห็นควรให้ จัดทำแผนการฝึกอบรม ทุกสายงาน ในแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล ส่วนงบประมาณ นั้น เราจะใช้งบประมาณที่แต่ละโครงการกำหนดเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

หัวหน้าสำนักปลัด – ในส่วนของสำนักงานปลัด แม้สัดส่วนการแต่งตั ้งคณะกรรมการ จะไม่เหมือนแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ที่มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ แต่แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
เป็นหัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนั้นในวันนี้ จึงได้เชิญ จ.อ.สมปอง  
สิงห์ศก  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าเป็นผู้ร่วมประชุม ด้วยค่ะ เพราะรับผิดชอบงาน
บุคคลโดยหน้าที่อยู่แล้ว และมีความรู้ความสามารถที่จะตอบคำถามและเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวได้ เป็นอย่างดี ประกอบกับ ร ่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณ 2564 – 2566 ดิฉันได้ให้ นักทรัพยากรบุคคลตรวจทานในเบื้องต้นเพ่ือความ
ครอบคลุมด้วยแล้ว ค่ะ  ส่วนแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ได้แนบมาพร้อมกับวาระแล้ว 
ให้ทุกท่าน พิจารณาพร้อม ๆ กัน ค่ะ ตามข้อดังนี้เลย ค่ะ 
2. หลักการและเหตุผล         
3. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร       
4. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล    
5. เป้าหมายในการพัฒนา          
6. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล    
7. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนตำบล       
9. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     
10. การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล     
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11. โครงการและกิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้กำหนด
แผนงานและโครงการ ตามยุทธศาสตร์  4  ยุทธศาสตร์  9 กลยุทธ์  ดังนี้ค่ะ 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
               มาตรฐานการคมนาคม  ประชาชนมีคุณภาพ  เกษตรกรรมยั่งยืน บริหารจัดการโปร่งใส 

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
1. พัฒนาตำบลหลุบคาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับ

จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมือ
อาชีพ    

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาให้
สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานการคมนาคม  

เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการคมนาคมให้ครอบคลุม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ  

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้คนประชาชนให้ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมย่ังยืน  

ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักสูตร ที ่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตรใด

หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย  
   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น และความ

เหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
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  พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
สำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้ครอบคลุมโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งจะให้คณะกรรมการ
ได้พิจารณาในลำดับต่อไป 

 สำหรับการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด  เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของและตำแหน่งและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ทุกตำแหน่งจำเป็นต้องมีเหมือนกันทุกตำแหน่ง คือ 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การทำงานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หลุบคา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ค่านิยมร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรการคมนาคม  
เสร ิมสร ้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร ้างระบบการ
คมนาคมให้ครอบคลุม 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิต ความปลอดภัยให้คน
ประชาชนให้ยั่งยืน 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมย่ังยืน  
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐานสากล 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
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กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับค่านิยม 
ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3.11 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 การพัฒนาองค์ความรู้ (knowledge 
Management :KM) จัดส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมในสายงานที่มีใน
แผนอัตรากำลัง 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

✓ ✓ ✓ (ตัวช้ีวัด LPA –ด้านที่ 
2 ข้อ 28) 
(ประเมินมาตรฐานฯ

ด้านที่ 2 งาน
บริหารงานบุคคล

และกิจการสภา ข้อ 
1.17) 
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2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม ่เข้ารบัการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ดร้ับการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหมเ่ข้าใจบริบทในการทำงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิาน ร้อยละ 90 

✓ ✓ ✓  

3 กิจกรรมสำรวจทักษะด้านดจิิทัล
ของพนักงานในสังกัด (Digital 
Government Skill Self – 
Assessment) 

ร้อยละของผูล้งทะเบียนร่วม
กิจกรรม 

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

✓ ✓ ✓ ดำเนินการตามมติ 
ครม 26 ก.ย.60 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสาย
งาน  

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความกา้วหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีหลักการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.16) 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบคุลากรที่มีสุขภาพดพีร้อมปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

✓ ✓ ✓ (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.24) 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมคีุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบคุลากรที่มีคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 90 

✓ ✓ ✓ (ITA – ข้อ 038 ) 

2 กิจกรรมประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (ผูม้ีส่วนได้เสีย
ภายใน) 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจในการประเมิน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีฐานข้อมลูการประเมนิเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ (ตัวช้ีวัด LPA –ด้านที่ 
5 ข้อ 188) 
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3 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร 

จำนวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดทำคูม่ือผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคูม่ือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ 

✓ ✓ ✓  

4 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  โครงการคนดี
ศรีหลุบคา (คนแต่งกายดี  
ศรีหลุบคา) 

จำนวนคนไดร้ับใบประกาศ
เกียรติคณุยกย่องประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- จำนวนบุคลากรทีร่ับการยกย่องประจำป ี
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นทีย่อมรับของพนักงานในสังกัด 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบคุลากรที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

✓ ✓ ✓ (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 181 ) 

(ITA – ข้อ 038 ) 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

1 จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจการต่อต้านการทุจริตร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจรติ 

✓ ✓ ✓ (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 181 

2 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูล
ด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ผู้มสี่วนได้
เสีย การสรา้งจิตสำนึก ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook Line 
website ฯลฯ ขององค์กร) 

ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานเข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบรหิารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได ้
 

✓ ✓ ✓   (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 188 ) 

(ITA – ข้อ 038 ) 
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4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้น
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสำคญัของ
ชาติ และการบำเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์  

ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสำคญั ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากร มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- บุคลากรได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกนั  

✓ ✓ ✓ (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.20) 

5 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
วินัยและรักษาวินยัในการทำงาน 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มีหนา้ที่
ด้านวินัยเข้ารบัการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบคุลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน 

✓ ✓ ✓ (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 182 ) 

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมศีักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบคุลากรที่มีมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ (LPA ด้านที่ 2  
ข้อ 27 ) 
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การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ย
ใจรับใช้ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไปจัด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.หลุบคาร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมคีวามเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รบัความสะดวกในการติดต่อราชการ 

✓ ✓ ✓  

2 กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ราชการ   
 

จำนวนครั้งท่ีหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- จำนวนครั้งท่ีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมด้านการป้องกัน
การทุจริต  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่มีจติสำนึกในการต่อตา้นการทุจริต 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบคุลากรที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

✓ ✓ ✓ (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 182 ) 
(การมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการกับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีจัด

เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

1 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการ
เป็นองค์กรเรียนรู้ เช่น จัดทำคู่มือ
การปฏิบัตริาชการ แผ่นพับ คู่มือ
การทำงาน  เผยแพร่ให้กับบคุลากร
ในสังกัด(การจัดการความรู้ใน
องค์กร knowledge Management 
:KM ) 
 
 
 

ร้อยละบคุลากรที่เผยแพร่
งานของตนเอง 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจดัทำคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบตัิราชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคูม่ือในการปฏิบตัิราชการ 

✓ ✓ ✓ (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 184) 
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2 กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบาย
การบริหารงานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน) 

จำนวนครั้งการประชุม
ประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- มีการประชุมทุกเดือน (12 เดือน)  
เชิงคุณภาพ 
- มีการถ่ายถอดงานและตดิตามงานท่ีปฏิบัต ิ
เชิงประโยชน ์
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

✓ ✓ ✓ (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.13 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1 การพัฒนาองค์กร (knowledge 
Management :KM ) การรายงานผล
การฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ผล
การฝึกอบรมให้เพื่อนร่วมงานทราบ  

ร้อยละของผูร้ายงานผลการ
ฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรกลับจากฝึกอบรมรายงานผล ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
-การรายงานผลถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- บุคลากรได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาการทำงาน 
 

✓ ✓ ✓ (ตัวช้ีวัด LPA –ด้านที่ 
2 ข้อ 27) (ประเมิน
มาตรฐานฯด้านท่ี 2 

งานบริหาร งาน
บุคคลและกจิการสภา

ข้อ1.13) 

2 ส่งเสริมกิจกรรมหรือการทำงานเปน็
ทีม กิจกรรมจติอาสา กิจกรรม
บำเพ็ญตนต่อสาธารณะ ฯลฯ 
การจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management:KM) การ
ทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  
 
 
 
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการทำงานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมคีวามพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมคีุณภาพในการขับเคลื่อนงานขององค์กร 
 
 

✓ ✓ ✓ (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.22) 
(ITA – ข้อ 038 ) 
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3 สำรวจความต้องการฝึกอบรม หรอื
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของพนักงานส่วนตำบล  
 
 

ร้อยละบคุลากรตอบแบบ
สำรวจ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมคีวามเข้าใจในแบบสำรวจ ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาและความตอ้งการในเบื้องต้นของบุคลากร 

- - ✓ (ตัวช้ีวัด LPA – 
ด้านที่ 2 ข้อ 26) 

4 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน  
(Quality of work life) หรือกิจกรรม 
5 ส. ในสำนักงาน  
 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมคีวามรูค้วามพึงพอใจ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย   

✓ ✓ ✓ (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.24) 

5 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจใน
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากรตอบ
แบบสอบถาม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การดำเนินการตอบแบบสอบถาม เรียบร้อยสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาพนักงานเพือ่ใช้ในการพัฒนาในอนาคต 

✓ ✓ ✓ (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.24) 
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โครงการที่ใช้งบประมาณ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564 -2566 

ค่านิยมที่สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ 

สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
กอง

การศึกษา 
กอง 

สาธารณสุข 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุก
ระดับ 

560,000 40,000 40,000 80,000 20,000 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

500,000 - - - - 

การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง 

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

150,000 - - 75,000 - 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคน
อ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 1,210,000 40,000 40,000 155,000 20,000 
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3.15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  Individual Development Plan (IDP) ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  
 

5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อำนวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

รอง ปลัด อบต. 5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่งเช่น การบริหารจดัการ 
แผนงาน  งบประมาณ  การคลัง งาน
ช่าง งานอำนวยการ  งานสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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สำนักงานปลัด       
หน.สำนักปลัด  5. สมรรถนะหลัก 

6.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น งาน

อำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานธุรการ  งานสาร
บรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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นักทรัพยากรบุคคล  5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

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

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นักพัฒนาชุมชน  6. สมรรถนะหลัก 
7. สมรรถนะประจำสายงาน 
8. ทักษะด้านดิจิทัล 

9. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

เจ้าพนักงานธุรการ  5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การ
ช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

ลูกจ้างประจำ       
 พนักงานสูบน้ำ  1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น ดูแลบำรุงรักษาครุภณัฑเ์ครื่องสูบน้ำ 
งานบริหารจดัการเวลา งานการเกษตร ฯลฯ  

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 4. สมรรถนะหลัก 

5. ทักษะด้านดิจิทัล 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานขับรถยนต ์ 3. สมรรถนะหลัก 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมาย
จราจร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 
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พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

3. สมรรถนะหลัก 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมาย
จราจร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างทั่วไป       
ภารโรง 3. สมรรถนะหลัก 

4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น การรักษาเวลาปิดเปดิสำนักงาน  งาน
บริการ งานทำความสะอาด มารยาทในการ
ต้อนรับ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

ยาม 3. สมรรถนะหลัก 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานรักษาความปลอดภัย  การลง
บันทึกรายงานสถานการณ์ประจำวัน ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

คนงาน 5. สมรรถนะหลัก 
6. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า  งาน
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  งาน
ออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ล็กใหญ่ ฯลฯ 

 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

กองคลัง       
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ผู้อำนวยการกองคลัง  5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น  งานอำนวยการ  งาน
บริหาร งานการคลัง  งานงบประมาณ  
งานสวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญชี  
การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

เจ้าพนักงานพัสดุ  5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ สำนักงาน
งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด 
ราคาพัสดุ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงนิ 
ฯลฯ   

 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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นักวิชาการเงินและบญัชี  5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขยีนฎีกา 
ใบสำคัญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญช ี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขยีนฎีกา 
ใบสำคัญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

ลูกจ้างประจำ       
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จภาษีอากร งานการเงิน ฯลฯ   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี

8. สมรรถนะหลัก 
9. สมรรถนะประจำสายงาน 
10. ทักษะด้านดิจิทัล 
11. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 9. สมรรถนะหลัก 
10. สมรรถนะประจำสายงาน 
11. ทักษะด้านดิจิทัล 
12. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

กองช่าง       
ผู้อำนวยการกองช่าง  5. สมรรถนะหลัก 

6. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ 
การเขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุม
การก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
งานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

วิศวกรโยธา 5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ 
การเขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุม
การก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
งานช่าง   

 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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นายช่างโยธา  6. สมรรถนะหลัก 
7. สมรรถนะประจำสายงาน 
8. ทักษะด้านดิจิทัล 
9. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ การ
เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคมุการ
ก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกับงานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การร่าง การเขยีน
หนังสือราชการ  การจดัทำรายงาน
การประชุม งานประสานงานฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

      

ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาฯ  

5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่งเช่น งานบริหารงานการศกึษา 
งานอำนวยการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน  การจัดซื้อจดัจ้าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งาน
การศาสนาฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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นักวิชาการศึกษา 5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงาน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนา 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

ครู  5. สมรรถนะหลัก 
6. สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
7. ทักษะด้านดิจิทัล 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน  การจัดซื้อจดัจ้าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งาน
การศาสนาฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 10. สมรรถนะหลัก 
11. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมิน 
ผลการศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวยั 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างทั่วไป       
ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  
การเขียนโครงการ  งานประเมิน ผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

      

ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานบริหารงาน
สาธารณสุข  งานอำนวยการ  งาน
สิ่งแวดล้อม  งานอนามัย  งานบรกิาร
สาธารณสุข  งานควบคุมโรคติดตอ่ 
งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พยาบาลวิชาชีพ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานบริการสาธารณสุข  

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 

จพง.สาธารณสุข  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานบริการสาธารณสุข  
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาพยาบาล 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

จพง.ทันตสาธารณสุข  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานบริการสาธารณสุข  
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานทันตกรรม  
งานรักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น 

 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 
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พนักงานจ้างตามภารกจิ       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

1. สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถ เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างทั่วไป       
คนงาน 3. สมรรถนะหลัก 

4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า  งาน
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  งาน
ออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ล็กใหญ่ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ี 

3. สมรรถนะหลัก 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานประสานงาน  งาน
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีพยาบาล สาธารณสุข 
งานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 
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ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 3. สมรรถนะหลัก 
4.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

เช่น งานการแพทย์แผนไทย  การนวด  การ
ประคบ  การทำลูกประคบ  สมุนไพร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

คนงานประจำรถขยะ 7. สมรรถนะหลัก 
8. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  การคัดแยก
ประเภทขยะ  งานบริการ  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

ยาม 3. สมรรถนะหลัก 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานรักษาความปลอดภัย  การลง
บันทึกรายงานสถานการณ์ประจำวัน ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 
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บทท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
1.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
1.3  โครงสร้างองค์กร  
1.4 ด โครงสร้างการบริหารงาน  

บทที่ 2  ข้อมูลและสถิติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
2.1 ประเภทและจำนวนปัจจุบันด้านบุคลากร  
2.2 จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
2.3 จำนวนบุคลากร จำแนกตามคุณวุฒิ       
2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานด้านบุคลากร   

บทที ่3  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พ.ศ. 2564 – 2566    
3.1 เหตุผลและความจำเป็น        
3.2 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
3.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     
3.4 เป้าหมายการพัฒนา 
3.5 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
3.6 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
3.7 แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
3.8 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นกับค่านิยมขององค์กร 
3.9 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่สอดคล้องกับค่านิยม 
3.10 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 
3.11 รายละเอียดโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 - 2566 
3.12 การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
3.13 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลด้านสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน 
3.14 ขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล 
3.15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล ประจำปี 2564 -2566 

บทที่ 4  การติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
4.1 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
4.2 หน้าที่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล    
4.3 วธิีการติดตามและประเมินผล 

ภาคผนวก   
1. ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
2. ลำดับขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรม 
3. ลำดับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

ที่ประชุม เห็นชอบ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ   
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ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างครับถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
จ.อ.สมปอง - สำหรับเรื ่องอื่นๆ  ขอนำเรียนคณะกรรมการในประเด็นภาคผนวก ข้อ 2 เกี่ยวกับการ

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาของเรา 
ครับ เนื่องจากว่า นโยบายการบริหารและพัฒนาฯ ดังกล่าวนั้น อบต.ของเรา จำเป็นต้อง
กำหนดขึ้นมา เพื่อให้มีและสอดคล้องการตรวจ มาตรฐาน หรือการตรวจ ITA ข้อ o25 - 
o28 ซึ่งเราจะนำไปใช้ควบคุมการการบริหารงานบุคคลทั้งหมดในองค์กร ตอนนี้ผมได้ร่าง
ประกาศมาเพื ่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพิจารณา องค์ประกอบที ่มาและ
รายละเอียดของประกาศมีดังนี้ครับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และกำหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง 
ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ  บูรณาการการทํางานร่วมกับ
ภาคส่วนอืน่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบ
การคมนาคมให้ครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

และกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการ
วางแผนอัตรากำลัง โดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแต่แต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตตามเป้าหมายขององคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด  รวมทั้งนำเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพื่อช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
งาน เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร   รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี   
เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้าง 
การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจำตัว
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บุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด 
หรือหลักสูตรของมหาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามที่รัฐเป็นผู้กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับพนักงานส่วน
ตำบลที ่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที ่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที ่ราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข ที ่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถ่ายโอน)  ค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทำงานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที ่ช่วยในการรักษ า บุคลากรให้อยู ่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จ ัดสรรงบประมาณในการตั ้งไว ้ในข้อบัญญัติประจำปีทุก ๆ ปี  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมการหลักสูตรการทำงานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากทำให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงไม่ปิดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนำเสนองาน  การส่งงาน  
การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลุบคา 
 
ประธาน  - การประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี เราจะดำเนินการอย่างไร 
จ.อ.สมปอง - หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อพิจารณาแผนในวันนี้แล้ว ในส่วนของงานการเจ้าหน้าที่ก็จะได้

จัดเตรียมเอกสารเสนอขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดพร้อมกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครับ 
เพ่ือให้ทันการประชุม เดือน สิงหาคม 2563 และประกาศใช้ ทันวันที่ 1ตุลาคม 2563 ครับ 

ประธาน  - ครับก็คงเห็นเส้นทางการดำเนินการแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา  16.00 น. 
      (ลงชื่อ)                               ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นาง...................................) 
                           เลขานุการ/คณะกรรมการ 
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ที ่ สก 75101/                                   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
          111 หมู่ 12  ตำบลหลุบคา   
          อำเภอแก้งคร้อ 

                                 จงัหวัดชัยภูมิ   27000 
         สิงหาคม  2563 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบ 2564 - 2566  

เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  

อ้างถึง  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื ่อง  หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27 พฤศจิกายน  2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566  8  เล่ม 
2. ร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-256  8  เล่ม       

 ตามที่อ้างถึง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ) ประกาศ
หลักเกณฑ์กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปี  เพื่อเป็นกรอบกำหนดอัตรากำลัง
และตำแหน่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง  
พร้อมกำหนดทิศทางเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ในห้วงระยะเวลา  3  ปี ประกอบกับ  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563  นั้น   

 ในการนี ้ เพื ่อให้การบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล หลุบคา เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  มีแผนงานควบคุมงานบริหารงานบุคคล สามารถกำหนดทิศทางในการบริหาร มีเหมาะสม
กับภารกิจและเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึง
ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล  
หลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  พร้อมกันนี้ ได้แนบรายละเอียดร่างแผนดังกล่าวมาเพ่ือ
พิจารณาด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินต่อไป 

            ขอแสดงความนับถือ 

   (.................................) 

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  

สำนักงานปลัด  โทร. 0 3754 1239 
 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                      

ที ่            - วันที ่          กันยายน  ๒๕63   

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีและแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564-2566  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
 

เรื่องเดิม 

 ด้วยแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2561-2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบคา  จะสิ ้นสุดลงในวันที ่  30  กันยายน  2563  และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้เสนอ 
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ) พิจารณา 
ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี และร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566   

ข้อเท็จจริง 

 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ) มีมติในที่ประชุมครั้งที่  
8/2563  เมื่อวันที่     สิงหาคม  2563  เป็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี และร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบล ประจำปีงบประมาณ  2564 -2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรียบร้อยแล้ว และให้
องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเลขานุการท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
เพ่ือทราบภายใน  5  วันทำการ นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง 

ข้อระเบียบ  

1. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    

3. มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ   ในการประชุมครั้งที่  8/2563   
เมื่อวันที่     สิงหาคม  2563   

ข้อพิจารณา 

 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา มีแผนอัตรากำลังและทิศทางการพัฒนาคน เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง งานการ
เจ้าหน้าที่ จึงร่างประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ  
2564 – 2566  พร้อมหนังสือนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบ 

ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควร กรุณาลงนามในหนังสือที่แนบ  

                           (สมปอง    สิงห์ศก) 
            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 
--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบกำหนดอัตรา
ตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ประกอบกับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางเป้าหมาย  และ
อัตราพนักงานส่วนตำบล ในห้วงระยะเวลา  3  ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  ประกอบกับแผน
อัตรากำล ัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563  ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหล ุบคา  
จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 นี้ 
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีแผนอัตรากำลังฉบับใหม่ใช้อย่างต่อเนื่อง จึงอาศัยอำนาจตามความนัย
มาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  ในการประชุมครั ้งที ่  8/2563  เมื ่อว ันที่  
.... สิงหาคม  2563  จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ดังนี้ 

1. ประกาศฉบ ับน ี ้ เร ียกว ่า ประกาศองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล หล ุบคา   เร ื ่อง  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่             กันยายน   พ.ศ.2563 
 
 
 

(นาย.................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

เรื่อง  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564– 2566 
--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบ
กำหนดทิศทางการพัฒนา พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด  ในห้วงระยะเวลา  
3  ปี ประกอบกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 นี้ 
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึง
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  ในการประชุมครั ้งที่ 
8/2563  เมื่อวันที่ ... สิงหาคม  2563  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี ้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื ่อง แผนพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่             กันยายน   พ.ศ.2563 
 
 
 

(นาย................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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ที ่ สก 75101/                                        องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
          111 หมู่ 12  ตำบลหลุบคา   
          อำเภอแก้งคร้อ 

                                จังหวัดชัยภูมิ   27000 
 

         กันยายน  2563 
 

เรื่อง   ส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  
 

อ้างถึง  มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่    สิงหาคม 2563 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล จำนวน  2  ชุด              

 ตามที่อ้างถึง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ )  มีมติใน
การประชุมครั้งที่  8 /2563  เมื่อวันที่   สิงหาคม  2563  เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนา
พน ักงานส ่วนตำบล ประจำป ี งบประมาณ  256 4 –  2566  ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบล 
หลุบคา  และให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามมติให้แล้วเสร็จ พร้อมกับรายงานให้ เลขานุการ  
ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือทราบ ภายใน  5  วันทำการ  นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี และ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้จึงขอส่งแผน
อัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ได้แจ้งอำเภอ
แก้งคร้อ  เพ่ือทราบแล้ว   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (นาย...........................) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
 
สำนักงานปลัด 
โทร. 0 3754 1239 
 



ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพยีง 
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ที ่ สก 75101/                                        องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
          111 หมู่ 12  ตำบลหลุบคา   
          อำเภอแก้งคร้อ 

                                จังหวัดชัยภูมิ   27000 
 

         กันยายน  2563 
 

เรื่อง   ส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  
 

เรียน   นายอำเภอแก้งคร้อ 
 

อ้างถึง  มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่    สิงหาคม 2563 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล จำนวน  2  ชุด              

 ตามที่อ้างถึง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ )  มีมติใน
การประชุมครั้งที่  8 /2563  เมื่อวันที่   สิงหาคม  2563  เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนา
พน ักงานส ่วนตำบล ประจำป ี งบประมาณ  256 4 –  2566  ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบล 
หลุบคา  และให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามมติให้แล้วเสร็จ พร้อมกับรายงานให้ เลขานุการ  
ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือทราบ ภายใน  5  วันทำการ  นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี และ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้จึงขอส่งแผน
อัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ได้แจ้งจังหวัด
ชัยภูมิ   เพ่ือทราบแล้ว   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (นาย..............................) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
 
สำนักงานปลัด 
โทร. 0 3754 1239 
 
 


