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ค าน า 
 

   การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ค านึงถึงการสร้าง

ก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมเพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ใ นขอบเขตภารกิจหน้าที่ความ

รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจน

ความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วน

ต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการ

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น         

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ได้ใชก้รอบแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราด 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้  

ความสามารถอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ รว่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  พัฒนา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความรูท้ั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก ่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  

เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรา้งของงานนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรูแ้ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก ่ความรูค้วามสามารถในการ 

ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์คอมพิวเตอร์ งานด้านช่าง 

(3) ด้านการบรหิาร ได้แก ่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบรหิารงานและการบริการประชาชน เช่น  

ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก ่การช่วยเสรมิบุคลิกท่ีดี ส่งเสรมิให้สามารถปฏิบัติงานรว่มกับ 

บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 

การเสริมสรา้งสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง จึงได้จัดท า

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ในการ

ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
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1. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จรยิธรรมของ 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรง 

3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้รหิารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาพนักงานส่วน 

ต าบลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรง 

 

 

 
 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

พนักงานส่วนต าบลในสังกัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรง อันประกอบด้วย  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการ

เพิ่มพูนความรูท้ักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

พนักงานส่วนต าบลในสังกัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรงทุกคน ที่ได้เข้ารับ 

  การพัฒนา การเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรูท้ี่ได้รับ

มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหาร

กจิการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 

3. เป้าหมาย 
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   4.1 การเตรียมการและการวางแผน 

    1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

    2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่าง มี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

    3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน

ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรม

จรยิธรรม 

4.2 การด าเนินการพัฒนา 

   1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร

น าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ

เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่

ความรับผดิชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

   2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบ

กับหน่วยราชการอื่น หรอืว่าจ้างองคก์รเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

  4.3 การติดตามและประเมินผล 

   ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ

พัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถอืว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 

1. การเตรยีมการและการวางแผน 

 
1.1  แต่งตั้งคณะท างาน 

1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ าเปน็ 

1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 

2. การด าเนินการ/วิธีการด าเนินการ 

 
     การด าเนนิการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ

หน่วยราชการอืน่ หรือวา่จ้างเอกชนด าเนนิการและเลือก

รูปแบบวิธีการทีเ่หมาะสม เชน่  

- การปฐมนเิทศ 

- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผดิชอบ 

- การฝึกอบรม 

- การให้ทนุการศกึษา 

- การดูงาน 

- การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร/สัมมนา 

- ฯลฯ 

 

3. การตดิตามและประเมินผล 

 
จัดให้มรีะบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จความรู้

ความสามารถและผลการปฏบิัตงิาน 

 

ปรับปรุงงาน 
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 5.1 หลกัสูตรการพัฒนา 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรง ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงาน

ส่วนต าบลในแตล่ะต าแหนง่ตอ้งได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรอืหลายหลกัสูตร ดงันี้ 

1) หลักสูตรความรูพ้ืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 

2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนา้ที่ที่รับผิดชอบ 

3) หลักสูตรความรูแ้ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

4) หลักสูตรด้านการบรหิาร 

5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

5.2 วิธีการพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงจะด าเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และ

การศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วงน้ าขาว จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่น

และด าเนินการรว่มกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่น

หรอืเอกชนเป็นผู้จัดการ หรอืองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรงเป็นผู้ด าเนินการและเชญิหน่วยงานอื่นเข้า

ร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนา

บุคลากรได้ ดังนี ้คอื 

1) การปฐมนิเทศ 

2) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผดิชอบ 

4) การฝึกอบรม 

5) การให้ทุนการศึกษา 

6) การดูงาน 

7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หลักสูตรและวธิีการพัฒนา 
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๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

        ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล

หนองคันทรง ประกอบด้วย  

  1. ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 

 2. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 

 3. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 

 4. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

 5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 

 6. หัวหนา้ส านักปลดั     กรรมการ 

 5. นักทรัพยากรบุคคล/หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรงทราบ 

แผนผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

6. การติดตามและประเมนิผล 

7. ตอนการด าเนินงาน 

ก าหนดแนวทาง วธิีการในการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกนัอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ทั้งนี้ ให้ปดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

ด าเนินการตดิตามและ 

ประเมนิผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการ

ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรง 

คณะกรรมการตดิตาม

และประเมนิผล

องค์การบรหิารส่วน

ต าบลหนองคันทรง 
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๒.  แนวทางในการติดตามและประเมนิผล 

       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนนิการอยู ่โดยที่การติดตาม หมายถงึ กจิกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ

มาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของ

วิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง คา่ใช้จา่ยโครงการ/กจิกรรมสูงเกนิกวา่ที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/

กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

ด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กจิกรรม   

การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการ 

ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน การตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรอืภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิน้ไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  

เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชีว้ัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นใหผ้ลเป็นอยา่งไร น าไปสู่ความส าเร็จ

ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรอืไม่ มี ๒ แบบ ดังนี ้  

 ๑.  การประเมินผลเชงิปรมิาณ 

 เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้ งบประมาณในแต่ละโครงการ

โดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที"ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการและจ านวนงบประมาณที่ได้ใชจ้่าย 

 ๒.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  

 เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดย

การประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนาบุคคลากรโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการใน

ภาพรวมของโครงการ 

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถอืว่าเป็นขอ้มลูยอ้นกลับที่สามารถน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 

 

 ระเบียบวิธกีารและเครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

  1.ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาบุคลากร 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถงึปัจจุบัน 

  ข้อ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องคก์ารบรหิารส่วนต าบลต้องจัดให้มรีะบบ

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการ

พัฒนา  ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  
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  ๒.วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ประจ าปีงบประมาณ

นั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล

การด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ซึ่งประกอบ

ไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ

ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบล มีวธิีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น รายไตรมาส ระยะหก

เดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บรหิารท้องถิ่น  

  3.เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้

องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่ สามารถที่จะบ่งบอก

ความส าเร็จของแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม”และ”ระบบ

ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน โดย

เครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผลมีดังนี้ 
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แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

                  หนองคันทรง 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบลเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้      

แผนแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มกีาร

ด าเนินการ 

ไม่มีการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

๑.๑  มกีารจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

๑.๒  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

๑.๓  มกีารจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๒  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

๒.๑  มกีารรวมรวมขอ้มูลและสภาพปัญหาและความต้องการของพนักงานแตล่ะฝา่ย/

ส่วน/กอง/ส านักว่าขาดความรู้/ทักษะในด้านใดแล้วน ามาเป็นขอ้มูลในการจัดท า

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

  

๒.๒  มกีารส ารวจข้อมูลความตอ้งการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล   

๒.๓  มกีารวเิคราะห์ศักยภาพของพนักงานส่วนต าบล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล 

  

๒.๔  มกีารวเิคราะห์ในระดับองค์กร (SWOT) เพื่อประเมินศักยภาพขององคก์ร   

๒.๕  มกีารวเิคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร   

๒.๖  มกีารก าหนดจุดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา   

๒.๗  มกีารก าหนดวสิัยทัศน์ในการบริหารงานบุคคล   

๒.๘  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

2.9  มีการก าหนดมาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและการด าเนินการทางวินัย   

๒.๑๐ มกีารอนุมัตแิละประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

๒.๑1 มกีารก าหนดหลกัสูตรการพัฒนา   

๒.๑2 มกีารก าหนดวธีิการพัฒนา และระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา   
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แบบที่ ๒  แบบตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – ๒๕๖6)  โดย

มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองคันทรง 

๑.๒  รายงานผลการด าเนนิงานรายปี 

(๑)  ปีที่  ๑  (เดือน ธันวาคม 2564)  

(๒)  ปีที่  ๒  (เดือน ธันวาคม 2565) 

(๓)  ปีที่  ๓  (เดือน ธันวาคม 2566)   
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

ปี 2564 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 ประชุมประจ าเดือน       

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่       

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร       

4 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม       

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมคณะผู้บริหารและต าแหน่ง

ผูบ้ริหาร 
 

 
 

 
 

 

6 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จา้ง (โดยจัดหน่วยงานภายนอก) 
 

 
 

 
 

 

7 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาข้ันพัฒนา 
      

8 หลักสูตรเฉพาะต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง       

9 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอรส์ าหรับบุคลากร อปท.       

10 โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตามความจ าเป็น

และสถานการณ์ 
      

11 อบรมหลักสูตรนายก อบต.       

12 อบรมหลักสูตรรองนายก อบต.       

13 อบรมหลักสูตรเลขานุการนายก อบต.       

14 อบรมหลักสูตรประธานสภาฯ อบต.       

15 อบรมหลักสูตรรองประธานสภาฯ       

16 อบรมหลักสูตรเลขานุการประธานสภาฯ       

17 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาฯ       

 
รวมทั้งส้ิน       

 คิดเป็นร้อยละของการพัฒนา       
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงาน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลา

ในการรายงานปีละ ๑  คร้ัง หลังจากสิน้ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น                        

๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน         

ส่วนที่  ๒  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบตัิ 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยูใ่น

แผนพัฒนา 

บรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติ

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ 

1 ประชุมประจ าเดือน    

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่    

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร    

4 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    

5 โครงการสัมมนา/ฝกึอบรมคณะผูบ้ริหารและต าแหน่งผู้บริหาร    

6 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง (โดยจัดหน่วยงาน

ภายนอก) 
 

 
 

7 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขัน้พัฒนา    

8 หลักสูตรเฉพาะต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง    

9 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอรส์ าหรับบุคลากร อปท.    

10 โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตามความจ าเป็นและสถานการณ์    

11 อบรมหลักสูตรนายก อบต.    

12 อบรมหลักสูตรรองนายก อบต.    

13 อบรมหลักสูตรเลขานุการนายก อบต.    

14 อบรมหลักสูตรประธานสภาฯ อบต.    

15 อบรมหลักสูตรรองประธานสภาฯ    

16 อบรมหลักสูตรเลขานุการประธานสภาฯ    

17 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาฯ    

 รวมท้ังส้ิน    
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แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

คันทรงในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

คันทรง 

ค าชีแ้จง  :  แบบที่  ๓/๒  

  แบบประเมินความพึงพอใจของที่มีต่อผลการด าเนนิงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองคันทรงในการพัฒนาบคุลากรและส่งเสรมิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดใีนภาพรวม

ตามแผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลท่ัวไป   

ค าอธบิาย :  ให้ผูท้ าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     

๑.  เพศ  (   )  ชาย   (   )  หญิง 

 

๒.  อาย ุ (   )  ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี  (   )  ๒๕ – ๔๐  ป ี  

  (   )  ๔๑ – ๖๐  ป ี  (   )  มากกวา่  ๖๐  ป ี  

 

๓.  การศึกษา  (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา    (   )  มธัยมศึกษา/ปวช./ปวส./ 

                                                                       เทยีบเท่า 

         (   )  ปรญิญาตรี                         (   )  สงูกวา่ปริญญาตรี  

     

๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวสิาหกจิ/คา้ขาย 

  (   )  รับจา้ง/เกษตรกร    (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  

                     (   )  อืน่ๆ  ระบ.ุ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนนิงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน  

ต าบลหนองคนัทรงในการพฒันาและสง่เสรมิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดใีนภาพรวมตาม     

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ค าอธบิาย :   1. มีท้ังหมด    9  ข้อ 

   2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน 

   3. ให้ผู้ท่ีท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต ่0-10 คะแนน 

 

แบบที่  ๓/๒ 

แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงในภาพรวม 

๑. ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  พัฒนาระบบการบริหารงานของปลัดอบต.ให้มีทักษะ ความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารงานมากขึ้น 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๒.  พัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้าสว่นแตล่ะส่วน ใหม้ทัีกษะ

ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากขึ้น 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๓.  พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่

ละระดับแตล่ะต าแหนง่ใหส้ามารถปฏิบัตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๔.  พนักงานที่ได้รับการพัฒนามกีารพัฒนาในดา้นคณุธรรม จริยธรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๕.  พนักงานที่ได้รับการพัฒนามกีารพัฒนาในดา้นทักษะเฉพาะของแต่

ละสายงาน 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๖.  มกีารด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๘.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๙.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
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๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพงึพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1  มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพรอ้มเน้นกระบวนการ

สารสนเทศมาใช้งาน 

   

2.  มีการพัฒนาองคค์วามรูเ้พื่อสรา้งขา้ราชการให้เป็นมืออาชีพ    

3.  มีการบรหิารจัดการฐานขอ้มูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ    

4.  มีการพัฒนาระบบบรกิารประชาชนให้มีประสิทธภิาพได้

มาตรฐาน 

   

5.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 

   

6.  มีการพัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ    

ภาพรวม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 15 

 

 

 
 

   การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

ตราด ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอนอาจเป็น

เหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความ

จ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรอืปรับโครงสรา้งหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ถา่ยโอนงานสู่ทอ้งถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จงึต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณอ์ยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. สรุป 

8. ตอนการด าเนินงาน 
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บัญชีการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วงน้ าขาว 

 

วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่ อ ให้พนั กงานส่ วน

ต าบลทุกคนทุกต าแหน่ง

ได้รับการพัฒนาภายใน

ระยะเวลา ๓ ป ี

การพัฒนาด้านบุคลากร 

๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ

ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 

และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  

ดังนี้ 

 -  ความรูพ้ืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 

-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

-   ความรูแ้ละทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 

-   ด้านการบรหิาร 

-   ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2. สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิก 

อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงาน

ตามโครงการต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝึกอบรม 

-  ศึกษาดูงาน 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา 

-   ก า ร ส อ น ง า น / ใ ห้

ค าปรกึษาและอื่น ๆ 

 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ  

อ บ ต . ห น อ ง

คันทรง 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคนัทรง 

 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลทุก

คนทุกต า แหน่ ง ได้ รั บการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป ี

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 

๑. สง่เสรมิจรยิธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง  

มีคุณภาพ มีความรู ้มีความสามารถ และมีความรับผดิชอบ

ในการปฏิบัตหิน้าทีอ่ยา่งเหมาะสม 

๒. การจัดท าประกาศเผยแพรม่าตรฐานจรยิธรรมของ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

๓. การตรวจสอบและประเมนิผลภายหลังจากประกาศ

เผยแพร่มาตรฐานจรยิธรรม 

๔. มีการพัฒนาจติส านึกรับผดิชอบต่อบา้นเมอืง ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น

ประมุขวางตัวเป็นการทางการเมือง 

 

ด าเนินการเองหรอืร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยวธิีการ 

ดังนี ้

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝึกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้

ค าปรกึษาและอื่นๆ  

-  วางมาตรการจูงใจและ

ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบญัญัต ิ

อบต.หนอง

คันทรง 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคนัทรง 

 
วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

หมาย

เหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วน

ต าบลทุกคนทุกต าแหน่ง

ได้รับการพัฒนาภายใน

ระยะเวลา ๓ ป ี

การพัฒนาด้านอื่น ๆ  

๑.  ส่งเสรมิใหม้ีการพัฒนาใหม้ีการลดเวลา ลดขัน้ตอนใน

การท างาน การปรับใชข้้อมลูให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ

ให้บริการประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. สง่เสรมิให้มีการพัฒนาความรูด้้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบตัิงาน และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท างาน 

๓.  ส่งเสรมิใหม้ีการด าเนินกจิกรรม ๕ ส  

 

 

ด าเนินการเองหรอืร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยวธิีการ ดังนี ้

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝึกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้

ค าปรกึษาและอื่น ๆ  

-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 

และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 

 

ตามข้อบญัญัต ิ

อบต.หนอง

คันทรง 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 
1 ประชุมประจ าเดอืน - เพื่ อ ถ่ า ยทอดน โ ยบ า ย ก า ร

ปฏิบัติงานจากผู้บรหิารสู่ผู้ปฏบิัติ 

-เพื่ อรับทราบ/ปรับปรุ งแก้ ไ ข 

ปัญหาข้อขัดขอ้งในการปฏิบัติงาน 

-เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจาก

การประ ชุม /อบรมต่า งๆ ของ

บุคลากร 

ผู้บรหิาร/หวัหน้าสว่น

ราชการ/พนักงานสว่น

ต าบล/พนักงานจ้าง ของทุก

ส่วนราชการในอบต. 

- ต.ค.63- ก.ย.66 

-เป็นประจ าทุกเดอืน 

-สามารถแก้ไขขอ้ขัดขอ้งในการ

ปฏิบัติงาน 

-เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ระหวา่งผู้รว่มปฏิบัติงาน 

-สามารถเพิม่ประสิทธิภาพในการ

ให้บรกิารประชาชน 

งานการ

เจ้าหน้าที ่

ส านักงานปลัด 

2 โครงการปฐมนเิทศบุคลากรใหม ่ -เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับ อบต.และบทบาทหนา้ที่ที่

ได้รับมอบหมาย 

พนักงาน/ลูกจา้งที่บรรจุ

แตง่ต้ังใหม ่

เป็นไปตามรายจา่ยของ

แตล่ะหลักสูตร 

ช่วงเวลาที่บรรจุแตง่ต้ัง -พนักงานที่บรรจุใหม่มคีวามรู้

ความเขา้ใจและปฏิบัติงานได้ดี

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-กรมส่งเสรมิ

การปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร -เพื่อพัฒนาความรู้ และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

พนักงานสว่นต าบล/

พนักงานจ้าง 

ปี 64 = 200,000 

ปี 65 = 200,000 

ปี 66 = 200,000 

ต.ค.63-ก.ย.66 - บุคลากรได้รับความรู้และน ามา

ประยุกตใ์นการท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

งานการ

เจ้าหน้าที่

ส านักงานปลัด 

4 โครงการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม -เพื่อให้บุคลากรน าคุณธรรมและ

จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานสว่นต าบล/

พนักงานจ้าง 

ปี 64 = 30,000 

ปี 65 = 30,000 

ปี 66 = 30,000 

ต.ค.63-ก.ย.66 - บุคลากรมคีุณธรรมจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานเพื่อการบรกิาร

ประชาชนและด าเนนิชีวิตอย่าง

ปกติสุข 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมคณะผู้บรหิารและ

ต าแหนง่ผู้บริหาร 

-เพื่อพัฒนาความรู้ และวิสัยทัศน์

ในการท างานของผู้บรหิาร 

พนักงานสว่นต าบลต าแหนง่

ผู้บรหิารทุกคน 

เป็นไปตามรายจา่ยของ

แตล่ะหลักสูตร 

ต.ค.63-ก.ย.66 - มีความรู้และวิสัยทัศนใ์นการ

ท างานเพ่ิมมากขึน้ 

ทุกส่วน

ราชการและ

หน่วยงาน

ภายนอกที่

ด าเนนิการ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

6 โครงการสัมมนา/ฝกึอบรมพนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง (โดยจดั

หนว่ยงานภายนอก) 

-เพื่อพัฒนาความรู ้และการ

ปฏบัิตงิานในหน้าท่ี 

พนักงาน/พนักงานจ้าง

ระดับปฏบัิตกิารทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย

ของแต่ละหลักสูตร 

ต.ค.63-ก.ย.66 -มคีวามรู้และปฏิบัตงิานใน

หนา้ที่ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

ทุกส่วน

ราชการและ

หนว่ยงาน

ภายนอกท่ี

ด าเนนิการ 

7 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพัฒนา 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทักษะประสบการณ์ในการ

จัดการศกึษา 

-เพื่อพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา 

บุคลากรในสังกัด เป็นไปตามรายจ่าย

ของแต่ละหลักสูตร 

ต.ค.63-ก.ย.66 -ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้

ความเข้าใจทักษะและ

ประสบการณ์ในการจัดการ

ด้านการศกึษา 

ส านักงาน

ปลัด 

8 หลักสูตรเฉพาะต าแหน่งของแตล่ะ

ต าแหนง่ 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทักษะในการปฏบัิตงิานใน

ต าแหนง่ 

บุคลากรแตล่ะ

ต าแหนง่ 

เป็นไปตามรายจ่าย

ของแต่ละหลักสูตร 

ต.ค.63-ก.ย.66 -มคีวามรู้และปฏิบัตงิานใน

หนา้ที่ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น/อื่นๆ 

9 อบรมเชงิปฏิบัตกิารดา้นคอมพิวเตอร์

ส าหรับบุคลากร อปท. 

-เพื่อพัฒนาความรูด้้าน

คอมพิวเตอร์และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิาน 

พนักงานส่วนต าบล/

พนักงานจ้าง 

เป็นไปตามรายจ่าย

ของแต่ละหลักสูตร 

ต.ค.63-ก.ย.66 -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ใน

การปฏบัิตงิาน 

ทุกส่วน

ราชการและ

หนว่ยงาน

ภายนอกท่ี

ด าเนนิการ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

10 โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลัง

ตามความจ าเป็น และสถานการณ ์

-เพื่อพัฒนาความรู้และการ

ปฏิบัตงิาน 

พนักงานส่วนต าบล/

พนักงานจา้ง/คณะ

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 

เป็นไปตามรายจา่ย

ของแต่ละหลักสูตร 

ต.ค.63-ก.ย.66 -มีความรู้และ

ปฏิบัตงิานในหน้าที่ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน 

ทุกส่วนราชการ

และหน่วยงาน

ภายนอกที่

ด าเนินการ 

11 อบรมหลักสูตรนายก อบต. -เพือ่พัฒนาความรู้ ความ

เข้าใจของผู้บริหารท้องถิ่นใน

หลักสูตร 

นายก อบต. เป็นไปตามรายจา่ย

ของแต่ละหลักสูตร

หรอืโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.66 -นายก อบต.มีความรู้

ความเข้าใจในบทบาท

ของตนเอง 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น/

อื่นๆ 

12 อบรมหลักสูตรรองนายก อบต. -เพือ่พัฒนาความรู้ความ

เข้าใจของผู้บริหารท้องถิ่นใน

หลักสูตร 

รองนายก อบต. เป็นไปตามรายจา่ย

ของแต่ละหลักสูตร

หรอืโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.66 -รองนายก อบต.มี

ความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทของตนเอง 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น/

อื่นๆ 

13 อบรมหลักสูตรเลขานุการนายก อบต. -เพือ่พัฒนาความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ 

เลขานุการนายก อบต. เป็นไปตามรายจา่ย

ของแต่ละหลักสูตร

หรอืโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.66 -เลขานุการนายก มี

ความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทของตนเอง 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น/

อื่นๆ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

14 อบรมหลักสูตรประธานสภาฯ อบต. -เพื่อพัฒนาความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี 

ประธานสภาฯ เป็นไปตามรายจ่าย

ของแต่ละหลักสูตร

หรือโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.66 -ประธานสภามีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทของ

ตนเอง 

กรมส่งเสริม

การ

ปกครอง

ท้องถิ่น/อื่นๆ 

15 อบรมหลักสูตรรองประธานสภาฯ -เพื่อพัฒนาความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี 

รองประธานสภาฯ เป็นไปตามรายจ่าย

ของแต่ละหลักสูตร

หรือโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.66 -รองประธานสภามีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทของ

ตนเอง 

กรมส่งเสริม

การ

ปกครอง

ท้องถิ่น/อื่นๆ 

16 อบรมหลักสูตรเลขานุการประธานสภาฯ -เพื่อพัฒนาความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี 

เลขานุการ

ประธานสภาฯ 

เป็นไปตามรายจ่าย

ของแต่ละหลักสูตร

หรือโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.66 -เลขานุการสภามีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทของ

ตนเอง 

กรมส่งเสริม

การ

ปกครอง

ท้องถิ่น/อื่นๆ 

17 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาฯ -เพื่อพัฒนาความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี 

สมาชิกสภาฯ เป็นไปตามรายจ่าย

ของแต่ละหลักสูตร

หรือโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.66 -สมาชิกสภามีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทของตนเอง 

กรมส่งเสริม

การ

ปกครอง

ท้องถิ่น/อื่นๆ 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคนัทรง 
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การวเิคราะห์บุคลากร 

 การวเิคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์ระบบแบบ SWOT ซึ่งเป็นการวเิคราะห์ 

แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลที่กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่นก าหนดไว้เพื่อ

ให้ผลการวเิคราะห์เปน็ไปในทศิทางเดยีวกันและเข้าใจง่าย 

S 

จุดแข็ง 

1. มคีวามสนในการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

อยู่เสมอ 

2. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานได้

คล่องตัวโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

W 

จุดอ่อน 

1. บุคลากรส่วนใหญเ่ป็นผู้บรรจุใหม่ ใน

ระดับต้นขาดประสบการณใ์นการ

ปฏิบัติงาน 

2. ใช้ระบบเครอืญาติมากเกินไป 

O 

โอกาส 

1. มีความใกล้ชิดคุน้เคยกับประชาชนท าให้

เกิดความร่วมมือในการท างานได้งา่ย 

2. มีความมุ่งมัน่ในการพัฒนาอบต.อุทศิตน

ได้ตลอดเวลา 

3. ชุมชนยงัมีความคาดหวังในตัวผู้บริหาร

และการท างานของสมาชิก อบต.ใน

ฐานะตัวแทน 

T 

ข้อจ ากัด 

1. บุคลากรมีเงนิเดือน ค่าจา้งน้อย รายได้

ไม่เพียงพอ 

2. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรท่ีมอียู่ไม่

เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

การวเิคราะห์ในระดับองค์กร 

 

S 

จุดแข็ง 

1. การเดินทางสะดวก 

2. มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่

การประกอบอาชีพการเกษตร ซ่ึงเป็น

อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน 

3. ชุมชนยงัมีความคาดหวังในตัวผู้บริหาร

และการท างานของ อบต.ในฐานะ

ตัวแทน 

W 

จุดอ่อน 

1. ใช้ระบบเครอืญาติมากเกินไป 

2. มีบุคลากรไม่เพยีงพอต่อภารกิจของ 

อบต. 

3. บุคลากรขาดความรูค้วามเข้าใจในการ

พัฒนา 

O 

โอกาส 

1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

อบต. 

2. บุคลากรมีความเขา้ใจในทัศนคติของ

ประชาชนมีความสามารถในการ

ประสานงานได้ดี 

3. บุคลากรมีความสนใจในการพัฒนาความ

รู้อยู่เสมอ 

T 

ข้อจ ากัด 

1. มีระบบอุปถัมภแ์ละกลุ่มพรรคพวกจาก

ความสัมพันธแ์บบเครอืญาติในชุมชน 

2. ขาดบุคลากรท่ีมคีวามเชี่ยวชาญบางสาย

งาน 

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกับ

พื้นที่จ านวนประชากรและภารกิจ 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 

 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 

 
วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคลากร 

ภายในปี  2564-2566 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง จะมี

ความก้าวหน้า มั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจ

ให้บริการประชาชนและประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการบรกิารของเจา้หน้าที่ 

 

 

 

 
 

 

นายกองคก์ารบรหิาร 

ส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน

จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 

ควบคุมตรวจสอบให้เปน็ไป 

ตามระเบยีบแล้ว 

รายงาน 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม

ยุทธศาสตรไ์ด ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

 

ประเมินผล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


