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ค าน า 
 
การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร นั้นได้

ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตร
การพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ

สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีโดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้หาก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่
ละ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได ้ทั้งนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้วดังกล่าว ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น  ๆ         
   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การ พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว่าเป็นการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

3.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบั ติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
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4. เป้าหมายในการพัฒนา 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

 4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร บรรลุตามเปูาหมาย 
 

 5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน 

ส่วนต าบล  ประจ าปี งบประมาณ  2564 - 2566  ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  
ที่  324/2563 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ

บุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสาย
งาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  

  5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย  
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   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และ

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

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

 5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร

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

  
 6. ขั้นตอน ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
    6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

   6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนด
เปูาหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
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   6.1.3 เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

   6.1.4 จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ให้ความเห็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

   6.1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดส่งแผน ให้ อ าเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 

 
แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
อบต.เบญจขร 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เปูาหมายของ อบต. 

ประจ าปี 2564 -
2566 

 
 บทบาท อ านาจหน้าท่ี

ของ อบต.เบญจขร 
 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าป ี

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

 แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี
งบประมาณ 
2564 -2566 

 พนักงานส่วนต าบล
สังกัด อบต.
เบญจขร ได้รบัการ
พัฒนาตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเปูาหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส่วนต าบล 
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของผู้บริหารได้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และการบังคับบัญชาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน 

เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 
-แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
-แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 
-แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน 
 
 

1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
3.เพ่ือให้การลงระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้ 
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่  
หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบ
การท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   
SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหาร จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 

จุดแข็ง   S 
 

1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. ผู้บริการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
7. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอ านวย

ความสะดวกทั่วถึง 
9. ขอบเขตการท างานมีความชัดเจน 
 

จุดอ่อน   W 
 

1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ท างานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 

โอกาส   O 
 

1. อบต.เบญจขร ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ด้านการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. อบต.เบญจขร ให้ความส าคัญต่องานการ

เจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

อย่างดี 
 

ข้อจ ากัด  T 
 

1. บุคลากรภายในองค์กรขาดความเข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

ไม่มีความชัด เจน ขาดแนวทางในการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง 
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การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขร ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ทุก  
6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  พนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการ
ทุก  6 เดือน  เช่นกัน  

 
9. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าลลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเปูาหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ก าหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ 
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ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานส่วนต าบลรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนอง
ต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรได ้
 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  มีเจตนารมณ์ส าคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร รวมทั้งให้พนักงานส่วนต าบล ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ก าหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ท าให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ยิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท าแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
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บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร 

 สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ี
ก าหนดขึ้น 

 อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง
การน าแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง  

ปลัด/รองปลัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
 ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล  ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้น
ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 

 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาตนเอง  

 มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองของพนักงาน โดยการ
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 

 หาวิธีการในการท าให้เปูาหมายในสายอาชีพของพนักงานประสบ
ความส าเร็จ 

 รวบรวมข้อมูลประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
และเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 

 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า (IDP) กับพนักงาน
และหัวหน้าส่วนราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร 

 ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 



 

 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 
กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 

 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหาร
ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 

 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและ
บุคลากร 

 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  
 หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

 
 การส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  เชิญ
ปลัด/รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเอง  
ว่า หน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง 
โดยการท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้
บุคลากรประเมินตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่   ตามตาราง 
10.งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
11.การติดตามและประเมินผล กระท าดังนี ้
  1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 3 เดือน โดย
พิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
  3. น าผลการติดตามประเมินผลของผู้บังคับบัญชา ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตร
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการ 
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แบบฟอร์มสอบถามเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ส่วนราชการ....................................... 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ต าแหน่ง.............................ระดับ.... ................................ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 

1. ............................................................................................................................. ...................... 
2. ................................................................... ................................................................................ 
3. ............................................................................................................................. ...................... 
4. ...................................................................................................................................................  
5. ............................................................................................................................. ...................... 

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะน าไปใช้งานจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ 
 

2. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
ตารางลงคะแนน 

ค าอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง) 

ระดับ
ปัจจุบัน 

(1) 

ระดับท่ีพึง
ประสงค์ 

(2) 

ระดับความ
ต้องการ
พัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 



 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา การติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  

      ๑.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

      

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ด าเนินการ 

เปูาหมายแต่ละปีงบประมาณ     หน่วยงาน การติดตาม 

ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินการ และประเมินผล 

 
  

 
        

1 
หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. 
หรือ 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงาน 

นายก อบต. ได้รับ
การ 

25,000  บาท/ป ี 25,000  บาท/ป ี 25,000  บาท/ป ี จ านวนร้อยละของ นักบริหารมีความรู ้ หน่วยงาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ของนายก อบต. ให้มี
ทักษะ ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน 
ผู้บริหารที่ได้รับ
การ 

ทักษะและวิสัยทัศน ์
ภายนอก   

    ความรู้และความเขา้ใจ         พัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ในการปฏิบัติงานดีขึ้น อบต.   

2 
หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก 
อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงาน 

รองนายก อบต. 
ได้รับการ 

25,000  บาท/ป ี 25,000  บาท/ป ี 25,000  บาท/ป ี จ านวนร้อยละของ นักบริหารมีความรู ้ หน่วยงาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ของรองนายก อบต. ให้มี
ทักษะ 

ฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ 

ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน 
ผู้บริหารที่ได้รับ
การ 

ทักษะและวิสัยทัศน ์
ภายนอก   

    ความรู้และความเขา้ใจ ๑ ครั้ง/ปี       พัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ในการปฏิบัติงานดีขึ้น อบต.   

3 
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขาฯ นายก 
อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงาน 

เลขานุการนายก 
อบต.  

16,000  บาท/ป ี 16,000  บาท/ป ี 16,000  บาท/ป ี จ านวนร้อยละของ นักบริหารมีความรู ้ หน่วยงาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ของเลขาฯ นายก อบต. 
ให้มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน 
ผู้บริหารที่ได้รับ
การ 

ทักษะและวิสัยทัศน ์
ภายนอก   

  
  

ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจ   

      พัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
อบต.   

  
  

ในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น   

      
        

           



 

4 
หลักสูตรเกี่ยวกับที่ปรึกษานายก อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงาน ที่ปรึกษานายก อบต. 

16,000  บาท/ปี 16,000  บาท/ปี 16,000  บาท/ปี จ านวนร้อยละของ นักบริหารมีความรู้ หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ของที่ปรึกษานายก อบต. ให้มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ผู้บริหารที่ได้รับการ ทักษะและวิสัยทัศน์ 
ภายนอก   

    ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ   
 

  
 

พัฒนาเพิ่มสูงข้ึน ในการปฏิบัติงานดีข้ึน อบต.   

    ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน                 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา อบต. เพื่อพัฒนาระบบการท างาน ประธานสภา อบต. ได้รับ 25,000  บาท/ปี 25,000  บาท/ปี 25,000  บาท/ปี จ านวนร้อยละของ ประธานสภามีความรู้ หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ของประธานสภา อบต. ให้มี
ทักษะ การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ประธานสภาที่ได้รับ ทักษะและวิสัยทัศน์ 
ภายนอก   

    ความรู้และความเข้าใจในการ   
 

  
 

การพัฒนาเพิ่มสูงข้ึน ในการปฏิบัติงานดีข้ึน อบต.   

    ท างานมากยิ่งข้ึน                 

6 
หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภา 
อบต. เพื่อพัฒนาระบบการท างาน รองประธานสภา อบต. 

25,000  บาท/ปี 25,000  บาท/ปี 25,000  บาท/ปี 
จ านวนรองประธาน รองประธานสภามีความรู้ หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรองประธานสภา อบต.ให้มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน 
สภาที่ได้รับการ ทักษะและวิสัยทัศน์ ภายนอก   

  
  

ทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การ   

      
พัฒนาเพิ่มสูงข้ึน ในการปฏิบัติงานดีข้ึน อบต.   

    ท างานมากยิ่งข้ึน                 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา อบต. เพื่อพัฒนาระบบการท างาน สมาชิกสภา อบต. 16,000  บาท/ปี 16,000  บาท/ปี 16,000  บาท/ปี จ านวนสมาชิกสภา สมาชิกสภามีความรู้ หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ของสภาชิกสภา อบต.ให้มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน 
ที่ได้รับการพัฒนา ทักษะและวิสัยทัศน์ ภายนอก   

  
  

ทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การ   

      
เพิ่มสูงข้ึน ในการปฏิบัติงานดีข้ึน อบต.   

    ท างานมากยิ่งข้ึน   12  คน 12  คน 12  คน         

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา อบต. เพื่อพัฒนาระบบการท างาน เลขานุการสภา อบต. 16,000  บาท/ปี 16,000  บาท/ปี 16,000  บาท/ปี จ านวนเลขานุการ เลขานุการสภามีความรู้ หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ของเลขานุการสภา อบต. ให้มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน ต่อ  1  คน 
สภาที่ได้รับการ ทักษะและวิสัยทัศน์ ภายนอก   

  
  

ทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การ   

      
พัฒนาเพิ่มสูงข้ึน ในการปฏิบัติงานดีข้ึน อบต.   

    ท างานมากยิ่งข้ึน                 

 
 



 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา การติดตามและประเมินผล 
 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

     
  

            ๑.๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

     
  

 
   

     
  

 
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เปูาหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

  หน่วยงาน การติดตาม 

ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ด าเนินการ และประเมินผล 

 
  

 
      

1 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน นักบริหารงานท้องถ่ิน 

๓๕,๐๐๐  บาท/ปี ๓๕,๐๐๐  บาท/ปี 
๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

จ านวนข้าราชการ 
นักบริหารมี
ความรู้ 

หน่วยงาน 
รายงานผลการ
อบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปลัดล/รองปลัด อบต.) 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะและ
วิสัยทัศน์ ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
  ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี   

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ในการ
ปฏิบัติงานดี
ข้ึน อบต.   

2 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ทั่วไป  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นักบริหารงานทั่วไป 

๓๕,๐๐๐  บาท/ปี ๓๕,๐๐๐  บาท/ปี 
๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

จ านวนข้าราชการ 
นักบริหารมี
ความรู้ 

หน่วยงาน 
รายงานผลการ
อบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารได้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ  ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะและ
วิสัยทัศน์ ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
และการบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ในการ
ปฏิบัติงานดี
ข้ึน อบต. ผู้บังคับบัญชา 

  

 
มากยิ่งข้ึน 

 
              

3 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการ
คลัง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นักบริหารงานการคลัง 

๓๕,๐๐๐  บาท/ปี ๓๕,๐๐๐  บาท/ปี 
๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

จ านวนข้าราชการ 
นักบริหารมี
ความรู้ 

หน่วยงาน 
รายงานผลการ
อบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารได้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ  ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะและ
วิสัยทัศน์ ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
และการบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 

 
  

 
  

  
ในการ
ปฏิบัติงานดี
ข้ึน อบต. ผู้บังคับบัญชา 

  

 
มากยิ่งข้ึน 

 
  

 
          



 

4 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นักบริหารงานช่าง 

๓๕,๐๐๐  บาท/ปี ๓๕,๐๐๐  บาท/ปี 
๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

จ านวนข้าราชการ 
นักบริหารมี
ความรู้ 

หน่วยงาน 
รายงานผลการ
อบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารได้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ  ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะและ
วิสัยทัศน์ ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
และการบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 

 

      
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ในการ
ปฏิบัติงานดี
ข้ึน อบต.   

  

 
มากยิ่งข้ึน 

 
              

5 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นักบริหารงานการศึกษา 

๓๕,๐๐๐  บาท/ปี ๓๕,๐๐๐  บาท/ปี 
๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

จ านวนข้าราชการ 
นักบริหารมี
ความรู้ 

หน่วยงาน 
รายงานผลการ
อบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารได้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ  ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะและ
วิสัยทัศน์ ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
และการบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 

 

  
 

  
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ในการ
ปฏิบัติงานดี
ข้ึน อบต.   

    มากยิ่งข้ึน                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาบุคลากรตามสาย
งาน 

     

  

            ๒.๑ แนวทางการพัฒนาความรู้ ความช านาญ
และทักษะของแต่ละต าแหน่ง 

     

  

 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ด าเนินการ 

เปูาหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

  หน่วยงาน การติดตาม 

ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินการ และประเมินผล 

 
  

 
      

1 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคล 

เพื่อส่ ง เสริมบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

๓ ๕ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๓ ๕ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

                      

2 
หลักสูตรเกี่ ยวกับนักวิ เคราะห์
นโยบายและแผน 

เพื่อส่ ง เสริมบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

๓ ๕ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๓ ๕ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
  

 
          

3 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

เพื่ อพัฒนาบุคลากรใ ห้มีคว ามรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๒๐,๐๐๐  บาท/
ปี 

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
  

 
          

4 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ปูองกันและ 

เพื่ อพัฒนาบุคลากรใ ห้มีคว ามรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๒๓,๕๐๐  บาท/
ปี 

๒ ๓ ,๕ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๒ ๓ ,๕ ๐ ๐  
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง  

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
  

 
          

           



 

5 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ 

เพื่ อพัฒนาบุคลากรใ ห้มีคว ามรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๒๓,๕๐๐  บาท/
ปี 

๒ ๓ ,๕ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๒ ๓ ,๕ ๐ ๐ 
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
  

 
          

6 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
การเงินฯ 

เพื่ อพัฒนาบุคลากรใ ห้มีคว ามรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๒๓,๕๐๐  บาท/
ปี 

๒ ๓ ,๕ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๒ ๓ ,๕ ๐ ๐  
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

                      

7 
หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างเขียน
แบบ 

เพื่ อพัฒนาบุคลากรใ ห้มีคว ามรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๒๐,๐๐๐  บาท/
ปี 

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
  

 
          

8 
หลักสูตร เกี่ ยวกับนักวิ ช าการ
การเงินฯ 

เพื่ อพัฒนาบุคลากรใ ห้มีคว ามรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

๓ ๕ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๓ ๕ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง  

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
              

9 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ 

เพื่ อพัฒนาบุคลากรใ ห้มีคว ามรู้ 
ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๓๕,๐๐๐  บาท/
ปี 

๓ ๕ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

๓ ๕ ,๐ ๐ ๐  
บาท/ปี 

จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี 

ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล         มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

10 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๒๓,๕๐๐  บาท/ปี ๒๓,๕๐๐  บาท/ปี ๒๓,๕๐๐  บาท/ปี จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
อบรม 

  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
  

 
          

11 
หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๒๐,๐๐๐  บาท/ปี ๒๐,๐๐๐  บาท/ปี ๒๐,๐๐๐  บาท/ปี จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
อบรม 

  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
  

 
          

12 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ  พนักงานส่วนต าบล 

๒๐,๐๐๐  บาท/ปี ๒๐,๐๐๐  บาท/ปี ๒๐,๐๐๐  บาท/ปี จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
อบรม 

  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
  

 
          

13 
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานครู อบต. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ  พนักงานครู อบต. 

๑๐,๐๐๐  บาท/ปี ๑๐,๐๐๐  บาท/ปี ๑๐,๐๐๐  บาท/ปี จ านวนข้าราชการ บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
อบรม 

  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

  

 
  

 
              

10 
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ  พนักงานจ้าง 

๒๐,๐๐๐  บาท/ปี ๒๐,๐๐๐  บาท/ปี ๒๐,๐๐๐  บาท/ปี จ านวนพนักงานจ้าง บุคลากรของ อบต. หน่วยงาน 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
อบรม 

  
แ ต่ ล ะ ต า แหน่ ง ห รื อ หลั ก สู ต ร อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ต่อ  ๑  คน ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะใน 
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

 
  มีความรู้เพิ่มข้ึน การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน อบต.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

          ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
         

           ๓.๑  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ด าเนินการ 

เปูาหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

  หน่วยงาน การติดตาม 

 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินการ และประเมินผล 

 
 

  
 

      

 
1 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล 
๒5๐,๐๐๐ บาท/ปี 

๒5๐,๐๐๐ บาท/
ปี 

๒5๐,๐๐๐ บาท/
ปี 

จ านวนบุคลากรของ บุคลากรของ  อบต. 
อบต. 

รายงานผลการอบรม 

 
  

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่พนักงาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ครู  พนักงานจ้าง จ านวน ๔๕  คน จ านวน ๔๕  คน จ านวน ๔๕  คน 
อบต. ที่ได้รับการ 

มีความรู้และทักษะ
ใน   ต่อผู้บังคับบัญชา 

 
  

ส่วนต าบลและผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และสมาชิกสภา อบต.   
 

  
เข้าร่วมการฝึกอบรม 

การปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน     

   

 
  ได้รับการอบรมและศึกษาดูงาน   

 
  และศึกษาดูงาน       

       ปีละ  ๑ ครั้ง               
 

          ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
         

           ๓.๒  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร                 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ด าเนินการ 

เปูาหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

  หน่วยงาน การติดตาม 

 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินการ และประเมินผล 

             

 
1 

โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ บุคลากรในส านักปลัด อบต. ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี 
ร้อยละ 60ของ
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้
และ 

หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

 
  

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในส านัก- ในการปฏิบัติงาน ได้รับการอบรมปีละครั้ง จ านวน  ๕  คน จ านวน  ๕  คน จ านวน  ๕  คน ในส านักปลัด อบต. 
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

   ปลัด อบต.           ที่ได้รับการพัฒนา ในหน้าที่ได้อย่างมี อบต.   
 

  
            มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

  
  

 
2 

โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ บุคลากรในกองคลังได้รับการ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 
ร้อยละ 60ของ
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้
และ 

หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

 
  

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกอง
คลัง ในการปฏิบัติงาน อบรมปีละครั้ง จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน ในกองคลังที่ได้รับการ 

ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

   ด้านการเงินการคลัง  การจัดเก็บภาษี  และ           พัฒนามีความรู้เพิ่มข้ึน ในหน้าที่ได้อย่างมี อบต.   
 

  
การจัดซื้อจัดจ้าง             

ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

  
  

 
 
 



 

3 
โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ บุคลากรในกองช่างได้รับการ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 

ร้อยละ 60ของ
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้
และ 

หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

 
  

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านก าหนดราคา  ในการปฏิบัติงาน อบรมปีละครั้ง จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน ในกองช่างที่ได้การ 
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

   กลาง  การออกแบบงานก่อสร้าง  ประมาณ           พัฒนามีความรู้เพิ่มข้ึน ในหน้าที่ได้อย่างมี อบต.   
 

  
ราคางานก่อสร้าง และอื่นๆในกองช่าง             

ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

  
  

                       

                       
                       
                       
             

          ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
         

           ๓.๓  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน                 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ด าเนินการ 

เปูาหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

  หน่วยงาน การติดตาม 

 ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินการ และประเมินผล 

             

 
1 

หลักสูตรการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ เพื่อให้การลงระบบข้อมูลสารสนเทศของ บุคลากรของ อบต.ที่ปฏิบัติงาน ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 

ร้อยละ 60ของ
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้
และ 

หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

 
  

ข้อมูลบุคลากรของอปท.,ระบบบันทึกบัญชี
ของ อบต. ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการ ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน ที่ได้รับการพัฒนา 

ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

 
  

อปท. (e-LAAS), ระบบสารสนเทศเพื่อการ   ได้รับการอบรม       มีความรู้เพิ่มข้ึน 
ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

อบต. 
  

 
  

วางแผนและประเมินองอปท. (e-plan), 
ระบบ             

    
  

   การจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) และอื่นๆ                   
  

 
 
 
 
 
 
 



 

          ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

        
           ๓.๓  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน                 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ด าเนินการ 

เปูาหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

  หน่วยงาน การติดตาม 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินการ และประเมินผล 

            

2 
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่
ภาษีและ 

เพื่อการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน 

บุคลากรในกองคลังและ
กองช่าง ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 

ร้อยละ 60ของ
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้และ หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๗ 
และ ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ได้รับการอบรมปีละครั้ง จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน ที่ได้รับการพัฒนา 

ทักษะในการปฏิบัติงาน ภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

  
โปรแกรมประยุกย์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์           มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อบต. 
  

  (LTAX GIS)                   

                      
          ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบัน  ชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

    
           ๔.๑  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา                 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เปูาหมายแต่ละปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

  หน่วยงาน การติดตาม 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินการ และประเมินผล 

 
  

 
      

1 
โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ 
ประสบการณ ์ บุคลากรในกองการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี 

ร้อยละ 60ของ
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้และ หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในกอง ในการปฏิบัติงาน ได้รับการอบรมปีละครั้ง จ านวน  ๒  คน จ านวน  ๒  คน จ านวน  ๒  คน ในกองการศึกษา 

ทักษะในการปฏิบัติงาน ภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

  การศึกษา           ที่ได้รับการพัฒนา ในหน้าที่ได้อย่างมี อบต.   

              มีความรู้เพิ่มข้ึน ประสิทธิภาพมากข้ึน     

2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม 

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ 

บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 

ร้อยละ 60ของ
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้และ หน่วยงาน รายงานผลการอบรม 

  
เพื่อรับการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์พัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ได้รับการอบรมปีละครั้ง จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน จ านวน  ๓  คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทักษะในการปฏิบัติงาน ภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

  เด็กเล็ก           ที่ได้รับการพัฒนา ในหน้าที่ได้อย่างมี อบต.   

              มีความรู้เพิ่มข้ึน ประสิทธิภาพมากข้ึน     



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

เรื่อง  แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564– 2566 
--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ในสังกัด ในห้วงระยะเวลา 3 ปี ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ  2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ 
 

  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร มีแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงอาศัยอ านาจ
ตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ดังนี้ 
 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  

 

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 

    ประกาศ   ณ   วันที่       กันยายน พ.ศ.2563 
 
 
 

 (นายเอ้ือน   อดทน) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

เรื่อง  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
--------------------------------- 

เ พ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจ

ในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผนอัตราก าลัง 
โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่แต่ละ
ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้อง และเอ้ือต่อการปฏิบัติตามเปูาหมายของ
องคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือ

บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านึงถึงการด าเนินการ
อย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือ
เทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็น

เครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี องค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความ
รับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุ เปูาหมายในระดับ
องค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่
ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น

อย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารและ
พัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงวางแผนให้
มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล 
รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่างๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐานตามที่

รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความ

ผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มีการท างาน
ร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน ได้จัดสรร
งบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการ
ฝึกอบรมการหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการ
ทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
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 7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากท าให้
การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล เบญจขร จึงไม่ปิดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน การส่งงาน การรายงาน
ผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
งานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา  

   ประกาศ   ณ   วันที่          กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นายเอ้ือน   อดทน) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง 

************************* 

  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง  ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  11  
มิถุนายน  พ.ศ. 2556  เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดถือเป็นหลักการ  
แนวทางปฏิบัติ  และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  และ 25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  ครั้งที่  9/2558  
เมื่อวันที่  22  กันยายน  2558  เห็นชอบให้ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้วลงวันที่  7  
ตุลาคม  2558  โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  
เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ  แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู อบต.  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล   
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  จึงประกาศ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู อบต.  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู อบต.  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขร  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. 2563 

 

 
(นายเอ้ือน    อดทน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 



 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ที่ 324/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2564 - 2566) 

----------------------------------------------------- 
 

  ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ประจ าปี
งบประมาณ  2561 – 2563  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 และองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  
จ าเป็นต้องมีแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือรองรับอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  และ พนักงานจ้าง   ในปีงบประมาณ 
2564 – 2566  และเพ่ือให้การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 และใช้แผนพัฒนาพนักงานบุคลากรเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการ
ให้บริการประชาชน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566 ดังนี้ 

  1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ  
  3.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
  4.  ผู้อ านวยการกองคลัง               กรรมการ 
  5.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
  6.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  7.  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
  8.  นักทรัพยากรบุคคล              ผูช้่วยเลขานุการ 
 

   ทั้งนี้  นับตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป                        

สั่ง  ณ  วันที่  16   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 
 (นายเอ้ือน   อดทน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 



 

 
 

 


