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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 สภาพทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ    ตั้งอยู่เลขที่  12 หมู่ที่  1  ถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข   4018  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิประมาณ    3    กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น  
77.32  ตารางกิโลเมตร  หรือ  48,328 ไร่   โดยแยกเป็นพ้ืนที่ตำบลศรีมหาโพธิ   49.53  ตาราง
กิโลเมตร  ตำบลสัมพันธ์ 17.53  ตารางกิโลเมตร  และตำบลบางกุ้ง  10.26   ตารางกิโลเมตร  ทิศ
เหนือติดต่อตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  ทิศใต้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง  ทิศ
ตะวันออก ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลดงกระทงยาม  มี
จำนวนหมู่บ้าน  23  หมู่บ้าน   

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  มีสภาพพ้ืนที่  แบ่งได้เป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
-  ตำบลศรีมหาโพธิมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ   มีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่าน  

และมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอน  เหมาะแก่การทำไร่  ทำสวนและเลี้ยงสัตว์    มีลักษณะลาดเอียงจากทิศ
เหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  

-  ตำบลสัมพันธ์มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่านเหมาะ
แก่การทำนา   การประมง  และเลี้ยงสัตว์   

-  ตำบลบางกุ้งมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่าน  และมี
พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  มีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้    

ด้านประชากร 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิมีพื้นที่รับผิดชอบ  3  ตำบล   มีจำนวนครัวเรือนและจำนวน
ประชากร  แยกเป็นรายตำบล  ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน  2559) 

ประชากรในเขตพ้ืนที่ตำบลศรีมหาโพธิ 
 หญิง ชาย รวม 
จำนวนประชากร 3,489 3,560 7,049 

รวม 3,489 3,560  
 

ประชากรในเขตพ้ืนที่ตำบลสัมพันธ์ 
 หญิง ชาย รวม 
จำนวนประชากร 880    878 1,758 

รวม 880 887  
 

ประชากรในเขตพ้ืนที่ตำบลบางกุ้ง 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จำนวนประชากร  812  759 1,571 

รวม 812 759  
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วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vision)  
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

“ศรีมหาโพธิเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  เกษตรกรรมก้าวหน้า   
           การกีฬาก้าวไกล  ชุมชนห่างไกลยาเสพติด” 

พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 
1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลโดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   
     และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
2)ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3)พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพ่ึงตนเองของประชาชน 
4)ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 

 
 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 5 แนวทาง 
1) การบริการข้ันพื้นฐานที่ดี มีระบบคมนาคมเชื่อมโยง 
2) การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3) การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้ 
4) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตร 
กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 4 แนวทาง 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือรองรับ AEC 

 2) สร้างมูลค่าการผลิต การแปรรูป การตลาด การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
 3) สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก  
 4) ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้าน 
กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้  3  แนวทาง 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2) ส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้า 
3) สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม รวมทั้งการลงทุนให้กับกลุ่ม

อาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 4 แนวทาง 
1) อบรมเพ่ิมทักษะความรู้ให้กับบุคลากรในท้องถิ่นในด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
2) ส่งเสริมกิจกรรมด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน 
3) ส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไป 
4) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  มียุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางในการ
บริหารจัดการในองค์กรแล้ว จึงดำเนินการกำหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่าในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์อย่างไร และองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ   จะกำหนดตำแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  มีอัตรากำลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ 
และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจำเป็นเพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยตำแหน่งในกรณีตำแหน่งว่าง 
นั้น เพ่ือรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 
2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  4 ส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้ง เอ้ือต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี
คุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพ
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. สำนักปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้ง
กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การ
จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ 
และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีโครงสร้างงานในสำนักปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.4 งานกฎหมายและคดี 
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 1.5 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 1.6 งานเลือกตั้ง 
 1.7 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
 1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.10 งานส่งเสริมด้านการเกษตร 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุก
ประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออก
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทาง            
ด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวั ติ
ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้าง 
   3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
   3.4 งานผังเมือง 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงาน                  
ด้านการศึกษา  การวิเคราะห์  วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่นการสุขศึกษา การส่งเสริม
สุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้าน
การสาธารณสุข และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

4.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  4.3  งานรักษาความสะอาด 
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 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงาน                  
ด้านการศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การ
พัฒนา                  ตำราเรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.3  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลและสถิติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

 
           องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจ 
ปริมาณงานที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งประเภทใด  สายงานใด  
จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมา
บันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 โดยแบ่งตามภารกิจ ด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ คุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย 

1. สำนักปลัด 
           1.1 พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  7  อัตรา 
           1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  2  อัตรา 
   1.3 พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  6  อัตรา 
  2. กองคลัง 
   2.1 พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  3  อัตรา 
   2.2 ลูกจ้างประจำ  จำนวน  1  อัตรา 
           2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  1  อัตรา 
   2.4 พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา 
  3. กองช่าง 
   3.1 พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  2  อัตรา 

3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  4  อัตรา 
3.3  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  2  อัตรา 
   4.2 พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  16  อัตรา 
  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.1 พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  2  อัตรา 
   5.2 พนักงานครู   จำนวน  1  อัตรา 
           5.3 พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา 
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๘ 

การกำหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือ
เพ่ิมอัตรากำลังในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 นั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีมหาโพธิ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 คน เป็น
ผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ระดับต้น) 4 ส่วนราชการ 
ปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงานในแต่ละส่วน
ราชการ จำนวนคน ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพ่ือนำเอา
จำนวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงานใช้วิธีคิดจากข้อ 3.1.3 เพ่ือได้ค่า
ปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนำปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมได้มาเปรียบเทียบการกำหนด
จำนวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 

 

ส่วนราชการ งาน 
จำนวนกรอบอัตรากำลัง 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

สำนักปลัด 

บริหารงานทั่วไป 2 - - 2 
งานกฎหมายและคดี 1 - - - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - 1 - 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 1 - 1 - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - 4 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - - 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - - - - 
งานเลือกตั้ง - - - - 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - - - - 
งานส่งเสริมการเกษตร - - - - 

กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง 1 - - - 
งานการเงินและบัญชี 1 1 - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - 1 

กองช่าง 

งานก่อสร้าง 1 - 1 - 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1 - 1 - 
งานประสานสาธารณูปโภค - - 2 1 
งานผังเมือง 1 - - - 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1 - - - 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 1 - - - 
งานรักษาความสะอาด - - - 16 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 1 - - - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนา
ธรรมและงานกีฬาและนันทนาการ 

1 - - 2 

      



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๙ 

  แนวทางการวิเคราะห์การใช้กำลังคน 10 ประการ 
                1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ หรือไม ่
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 

      4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และควรมอบให้ใคร
ดำเนินการแทน 

                5. สำรวจการใช้ลูกจ้างว่าทำงานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
      6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว 
      หรือไม ่

                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน

และงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 
มาต่อขั้นตอนต่อไป จะเป็นเรื่องขอการคำนวณหาจำนวนคนที่ต้องการในการทำงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะมี
วิธีการคำนวณ ประมาณ 10 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีแนวคิด วิธีการ และสูตรที่ใช้กันมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน และแต่ละงานแต่ละส่วนราชการอาจจะต้องใช้วิธีการที่ต่างกัน หรือใช้หลาย ๆ วิธีรวมกัน 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานด้านบุคลากร   
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์  สํ าห รับ องค์ กร   ซึ่ งช่ วยผู้ บ ริห ารกํ าหนด  จุ ดแข็ งและจุ ด อ่อน  ขององค์ ก ร                               
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กรการวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า
องค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยัง
เป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  
จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์                     

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหา

หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น     
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2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร
เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
เสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่ง

การบริหารจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก โอกาส และข้อจำกัด (SWOT) 
ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality)และพฤติกรรม 

 
จุดแข็ง   S จุดอ่อน   W โอกาส   O ข้อจำกัด  T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 

-มีระเบียบกฎหมายเฉพาะ
ในการทำงานท้องถิ่น 

- มีระบบอุปถัมภ์ใน
องค์กรยากต่อการ
บริหารจัดการ 

-มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วม 

-ระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งเกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการที่ต่อเนื่อง 
-ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
หนังสือซักซ้อม ไม่มีความ
ชัดเจน          ขาดแนวทางใน
การดำเนินการที่ถูกต้อง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
- สามารถเปิดกรอบ
อัตรากำลังตามภาระงานที่
เกิดข้ึนได้ 
- มีบุคลากรทางด้าน
กฎหมายในสังกัด สะดวกต่อ
การดำเนินการด้านกฎหมาย 
- ขอบเขตการทำงานมีความ
ชัดเจนตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 

- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถที่
แตกต่างกัน ทำงาน
แทนกันไม่ได้ 
- ขาดการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อปฏิบัติ  
ข้อกฎหมาย 

- ขาดตำแหน่ง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 

-งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีมีเพียงพอต่อ
การพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล 

งบประมาณท่ีใช้ในการ
พัฒนารายบุคคลได้รับ
การจัดสรรน้อย 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีมหาโพธิ 
สามารถให้งบประมาณ
ในการเข้ารับการ
พัฒนาทันต่อเวลา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
- มี วั ส ดุ  ค รุ ภั ณ ฑ์  
อาคารสถานที่ เครื่อง
อำนวยความสะดวก
ทั่วถึง 

บุคลากรยังขาดทักษะ
ในการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่มีในการ
ทำงาน 

เทคโนโลยีที่มีสามารถ
ทำงานได้รวดเร็วและ
ทันเวลาและเหตุการณ์ 

เทคโนโลยีมีปัญหาตาม
สภาพอากาศและที่ตั้ง
ทำให้ไม่สามารถ
ทำงานได้ในเวลา
เร่งด่วน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality) และพฤติกรรม  
องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีมหาโพธิ  
ตั้งงบประมาณสำหรับ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทุกปี  

บุคลากรหลากหลาย
ประเภทตำแหน่ง 
หลากหลายคุณวุฒิ 
และประสบการณ์ทำ
ให้ไม่เข้าใจในระบบ
คุณธรรมจริยธรรม
เท่าท่ีควร 

- บุคลากรมีการทำงาน
เป็นทีมและสามัคคีกัน 
รับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและมีจิต
สาธารณะ 
-บุคลากรนับถือศาสนา
เดี ยวกัน  สะดวกต่ อ
การดำเนิ นกิจกรรม
ส่วนรวม 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และ
ระดับสากล  เป็นสิ่ งที่ มีความจำเป็นอย่างยิ่ งในปัจจุบัน  ซึ่ งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตำบล 
ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
กำหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม 
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะ
พัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้
กระทำได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และ
อาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ
แผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กำหนด โดยให้กำหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของ แผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้น 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอ   
ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ                   
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิในการ ปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
นั้น   ต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ 
 ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ     
เป็นต้น 
 ๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งาน
บริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 
 ๓. ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
 ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การ
ทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
 ๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 
2566                  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ โดย
ข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่ เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ                 
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ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า 
ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน 
ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - 
O) และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ  

 จุดแข็ง 
 - กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย 
 - เป็นองค์กรของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 - มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 - มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจน 
 - มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา 
 

 จุดอ่อน 
  - บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
  - การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
  - บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 

 

 โอกาส 
  - รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
  - สถาบันพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย 
  - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
 

 อุปสรรค 
  - กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 
  - หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม 
  - หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง   
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2.  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา
บุคลากรว่าเป็นการดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
หรืองานที่จะปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติ จะมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือเพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูน
ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็น
กระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการทำงานอันจะนำวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็น
วิธีการต่าง ๆ ที่ดำเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถทำงานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ 
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดำเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดำเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 
3.  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีเครื่องมือพัฒนา และหลักสูตรใน
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สามารถจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาได้ตรงตามความต้องการของผู้รับการพัฒนา 

3. เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีกิจกรรมร่วมกันและมีความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสม
กับบริบทในการปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

4. เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกัน จิตสาธารณะ  
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามัคคีแบ่งปัน ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความรู้ และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตำแหน่ง และนำทักษะที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  
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4.  เป้าหมายในการพัฒนา 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม
และ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากร
ทั้งหมด 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 จากจำนวนพนักงานที่
ได้รับการพัฒนา 

3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ บรรลุตามเป้าหมาย 
 

5.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ได้แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

พนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีมหาโพธิ ที่ 395/2563 ลงวันที่  1 กันยายน 2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กรรมการ 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการ 
- หัวหน้าสวนราชการ    กรรมการ 
- หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ของบุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 

 1. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่
ละสายงาน ที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี  

  2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร อาจประกอบด้วย  

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

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

  4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละ
วิธีการสำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้ครอบคลุมโดย
คำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

5. พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยควรประกอบด้วย 

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

บริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ     
ทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

 6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 6.๑ การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ 
  ๓) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้และทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
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๑๘ 

 
 6.๒ การดำเนินการพัฒนา 
  ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล
ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่
จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ  เหมาะสม เช่น 
การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และ การสัมมนา เป็นต้น 
  ๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกแนวทางการ พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพ่ือดำเนินการเอง หรือเข้าร่วม
สมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรอืว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ  
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร  

  ๓) การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการจัดทำ
แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
   3.๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการ
ประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
   3.๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๑๙ 

กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
  องค์ประกอบ ๑                  องค์ประกอบ ๒                        องค์ประกอบ ๓         องค์ประกอบ ๔       องค์ประกอบ ๕ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ บุคลากร 
มีจิตสำนึกพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
มีสมรรถนะ 
ที่สามารถ 
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ 
อบต.ศรีมหาโพธิได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ อบต.
ศรีมหาโพธิได้อย่าง
มีประสิทธิผล” 

 

๓.๑ บุคลากรเก่งคิด     
(รู้วิธีคิด คิดเป็น มี

จิตสำนึกที่ดี และมุ่งมั่น
ที่จะเป็นคนดี) 

๓.๒ บุคลากรเก่งคน 
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคน
อื่น รู้วิธีทำงานและอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี

ความสุข และมุ่งมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองค์กร) 

๓.๓ บุคลากรเก่งงาน (มี
ความรู้และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล) 

๒.๑ พัฒนาสมรรถนะจำเป็นพื้นฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

๑. ทรัพยากรที่ใช ้
(Input) 

๒. กิจกรรม 
(Process) 

๓. ผลผลิต 
(Output) 

๔. ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

๕. ผลลัพธ์สุดทา้ย 
(End Outcome) 

๑.๑ บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบด้านต่างๆ 

(Man) 

๑.๒ งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 

(Budget) 

๑.๓ เวลาที่ใช้เพื่อ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่างๆ (Time) 

๑.๔ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้ 

(Innovation and 
Technology) 

๒.๓ พัฒนาสมรรถนะตามภารกจิหลักหน่วยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 

๕.๑ ประชาชนเช่ือมั่น
และศรัทธา 

ในการบริหารงาน  
 
 
 
 

๕.๒ ได้รับความร่วมมือ
ในการบริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

๕.๓ สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (Strategy-
Oriented Competency) 

 

๒.๔ พัฒนาโดยวธิีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวิธีเร่ิมจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

๒.๕ ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพื่อให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ 

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)      องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิท์ี่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 

๒.๖ กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร (Driving 
Mechanism of Personnel Development 

Plan) 
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๒๐ 

ลำดับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ (Flowchart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

สำรวจข้อมูล 

คำสั่งคณะกรรมการ 

ส่งเอกสาร 

สำรวจข้อมลู 

สำรวจข้อมลู 

พิจารณา 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1.รวบรวมความต้องการการฝึกอบรม 

 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 

3.ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม
รายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร  กำหนดหลักสูตร กำหนดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานการประชุม ฯลฯ 

 

 

4.รวบรวมเอกสารเสนอขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด 
 

 

5.ก.อบต.จังหวัดประชุมพิจารณา 
 

 

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

7.ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร /ส่งแผนให้ อำเภอจังหวัด และส่วน
ราชการ 
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๒๑ 

ส่วนที่  4 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 

 การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ                 
ได้พิจารณาและ ให้ความสำคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร,สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๔ ส่วนราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล              
ศรีมหาโพธิ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน , หน้าที่ ความรับผิดชอบ, 
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
  สำนักปลัด   ประกอบด้วย 
   ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
   2. หัวหน้าสำนักปลัด 
   3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   4. นักทรัพยากรบุคคล 
   5.  นิติกร 
   6. นักพัฒนาชุมชน 
   7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   8. เจ้าพนักงานธุรการ 
   9. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   10.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
   11.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
   ๑๑.พนักงานขับรถยนต์ 
   ๑๒.นักการภารโรง 
   ๑๓.พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
   14.พนักงานขับรถดับเพลิง 
   15.พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ 
   16.พนักงานประจำรถดับเพลิง 
  กองคลัง ประกอบด้วย 

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง 
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี 

  3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  4. เจ้าพนักงานพัสดุ 
  5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) 
  7. ผู้ชว่ยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  8. คนงานทั่วไป 
 กองช่าง  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง 
๒. วิศวกรโยธา 

  3.  นายช่างสำรวจ 
  4. ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า 
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๒๒ 

  5. ผู้ชว่ยนายช่างโยธา 
  6. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
  7. พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๓. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
๔. พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ 

 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. คร ู 
4. ผู้ดูแลเด็ก 

 หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณ
ในการดำเนนิการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล 
  (๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๖) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ 
  (๗) หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร 
  เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

เคร่ืองมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรยีน    
   (Classroom 
Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุม่งาน/ตำแหน่งงาน โดยมี
สำนักปลดั  
(งานการเจ้าหน้าที)่ ทำหน้าที่ดำเนินการจัดอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อ
ที่ต้องพัฒนาของ
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ี
เป็นจุดแข็งของ 

     บุคลากรให้ดีขึ้น 
     กว่าเดิม 
๓. เตรียมความพร้อม

สำหรับตำแหน่งงานท่ี
สูงขึ้น ทำให้
ผู้บังคับบัญชาและ
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๒๓ 

บุคลากรเกิดความ 
     มั่นใจว่าจะสามารถ

รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายเมื่อได้รับ 

     การเลื่อนตำแหน่งงาน
ในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือก
บุคลากรดาวเด่น 

(Talented 
     People) หรือผู้สืบ

ทอดตำแหน่งงาน 
(Successors) ที่จะ
ก้าวข้ึนสู่ตำแหน่งงาน
ระดับบริหารต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม โดยส่วนใหญ่
หัวหน้างานโดยตรงจะทำหนา้ที่สอนงานให้กับบุคลากร 

๑. เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
การทำงาน   

    ผู้สอนชี้ให้เห็นแนว
ทางแก้ไข และให้ 

     บุคลากรคิดแก้ไขปัญหา
ต่อเอง 

๒. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการ
เตรียมให้พร้อมก่อนท่ีจะ
เลื่อนตำแหน่ง ผู้สอน 
ต้องทบทวนผลงาน 
ความสามารถที่มีอยู่ และ
กำหนดเป้าหมายในการ
สอนงาน  โดยเน้นการ
พัฒนาความสามารถใน
ตำแหน่งท่ีบุคลากรจะ
เลื่อนขึ้นไป 
๓. เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผู้สอนจะต้องค้นหา
ความสามารถที่โดด
เด่น/ ท่ีต้องปรับปรุง 
และจัดลำดับ
ความสำคัญของ
ความสามารถที่
จะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและ
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๒๔ 
พัฒนา 
 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ทำงาน  
   (On the Job 
Training  
    : OJT) 
 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริง โดยมผีู้สอนที่เป็น
หัวหน้างานหรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีประกบเพื่อ
อธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนไ์ด้ถ้าใช้คู่กับการ
สอนงาน 

ใช้สำหรับบุคลากรใหม่ท่ีเพิ่ง
เข้ามาทำงาน สับเปล่ียน 
โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบาย
งานใหม่ ๆ เพื่อสอนให้
บุคลากรทราบและเรียนรู้
เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure) 
วิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) คู่มือการทำงาน 
(Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
(Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถทำงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแองค์กรพีเ่ลี้ยง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใน

องค์การ องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program  ซึ่งบุคลากร
จะมีพี่เลี้ยงท่ีไดร้ับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากร
ใหม่ให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับทุกคนในองค์การ
ได้อย่างมีความสุข 
สามารถปรับตัวเข้ากับ
องค์การ   เพื่อนร่วมงาน 
และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานท่ีแตกต่างจาก
องค์การเดิมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพี่เล้ียง
ทำหน้าท่ีในการสร้าง
ความสัมพันธ์ 
ความคุ้นเคย และ
บรรยากาศท่ีดีในการ
ทำงาน รวมท้ังเป็น
แบบอย่าง (Role Model) 
ท่ีดีให้แก่บุคลากรใหม่ 

๒. เพื่อช่วยบุคลากรท่ีกำลังจะ
ปรับตำแหน่งให้เติบโตขึ้น
ในองค์การ พี่เล้ียงจะทำ
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๒๕ 
หน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการทำงาน
รวมถึงข้อควรระวังและ
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
จากงานใหม่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

๕.  การเพิ่มคณุค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานท่ียาก หรือท้าทายมากข้ึน ต้องใช้ความคิด
ริเริม่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคย
ปฏิบัต ิ

๑.  Renewal – การทำให้เกิด
ความแปลกใหม่ ไม่ให้
บุคลากรเกิดความเบ่ือ
หน่าย โดยการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะงาน 
บุคคลท่ีจะต้องติดต่อ
ประสานงานด้วย เปล่ียน
มุมมองหรือความคิดจาก
งานเดิม 

๒.  Exploration – การ
พัฒนาและการแสวงหา
ทักษะความชำนาญมาก
ขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพท่ี
เกิดขึ้นจากการทำงาน
ใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – การ
ชำนาญในงานเป็นพิเศษ 
ก่อให้เกิดความสามารถ
ในการบริหารจัดการงาน
น้ันท่ีลึกขึ้น ยากและท้า
ทายมากขึ้น 

 

๖. การเพิม่ปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานท่ีมากขึ้น เป็นงานท่ีมีขั้นตอนงานคล้ายกับ
งานเดิมทีเ่คยปฏิบัติหรืออาจจะเปน็งานท่ีแตกต่างจากเดมิที่เคย
ปฏิบัติ แต่งานท่ีได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้ความคิดเชิง
วิเคราะหม์ากนัก 

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการ
ทำงานให้กับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในด้านการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ท่ีเพิ่มขึ้นจาก
การบริหารงานท่ีมีปริมาณท่ี
มากขึ้นกว่าเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 
ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะ
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
การบริหารทีมงาน การสอน



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๒๖ 
และการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
สำหรับบุคลากรท่ีทำงานเดิม 
ๆ         ซ้ำ ๆ มาเป็นระยะ
เวลานาน) 
 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถทำให้เสร็จภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษท่ี
บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดมิที่เคยปฏิบัติหรือเป็นโครงการที่
เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่รับผิดชอบ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์หาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบุคลากรจาก
โครงการท่ีมอบหมายให้
บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะใน
การทำงาน (Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านท่ี
เกี่ยวข้องในงานน้ัน บาง
องค์การนำมาใช้ในการเลื่อน
ระดับตำแหน่งงาน การ
คัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น 
และการหาผู้สืบทอดทายาท
ตำแหน่งงาน 
 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้
งานนั้น ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยส่วนใหญม่ักใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาความสามารถของผูบ้ริหารก่อนการปรับตำแหน่ง/
ระดับ 

เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรให้เกิดการ
ทำงานท่ีหลากหลายด้าน 
เป็นการเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ของบุคลากร
ให้เรียนรู้งานมากขึ้น จึง
เหมาะสำหรับบุคลากรที่
เตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้น หรือ
เป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงานดีและ

มีศักยภาพสูง (High 
Performance and 
High Potential) 
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๒๗ 

๙.  การให้คำปรึกษา 
     แนะนำ    
     (Consulting) 
 

เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อบคุลากรมีปัญหาทีเ่กิดขึ้นจากงาน
ที่รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องทำหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และ
วิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันได ้

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับบุคลากรด้วยการ
วิเคราะหป์ัญหาที่เกดิขึ้นใน
การทำงาน และนำมา
กำหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
นำเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ 
ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาทีเ่กิด
ขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาทักษะและความรู้
ต่างๆ 
 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และการติดตามหัวหน้างาน
หรือผู้รู้ในงานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรจะต้องทำ
หน้าท่ีสังเกตตดิตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็น
สภาพแวดล้อม ทักษะที่
จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน 
ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
การจัดการงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบหรือ 
Role Model ภายใน
ระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 

Experienced) ระยะเวลา
ตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็น
เดือนหรือเป็นปี  มักใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) หรือ
การพัฒนาคนเก่ง หรือให้
บุคลากรทั่วไปได้เรยีนรู้
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๒๘ 

วิธีการทำงานของผู้อื่นเพื่อ
นำมาปรับปรุงการทำงาน
ของตนเองให้ดีขึ้น หรือใช้ใน
การพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร (Career 

Path) 

๑๑.  การทำกจิกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไมต่้องมีระยะเวลาหรือ
ขั้นตอนการดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้
ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบกิจกรรมให้
บรรลเุป้าหมายที่กำหนด 

เพื่อให้บุคลากรเกิดความ
ร่วมมือสามัคคีกัน เกดิการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และมมุมองซึ่งกันและกัน 
ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศ
และสร้างขวัญกำลังใจท่ีดีใน
การทำงาน ทำให้บุคลากร
เกิดความรู้สึกสนุกสนานใน
ระหว่างวันทำงาน อันส่งผล
ให้ผลผลติหรือผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น และมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัตดิ้วยตนเองจากแหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้

ต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมลูผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก 

e-Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพื่อให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองโดยไม่
จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาใน
การปฏิบัติงานเท่านั้น 
บุคลากรสามารถแสวงหา
โอกาสเรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง
ผ่านช่องทางการเรียนรูแ้ละ
สื่อต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ วิธีนี้
เหมาะกับบคุลากรที่ชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่

เสมอ (Self 
Development) 
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบตัิงานดี และมี
ศักยภาพในการทำงานสูง 
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๒๙ 

(Talented People) 

๑๓.  การเป็นวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal 
Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้
เป็นวิทยากรภายในองค์การทำหนา้ที่จัดอบรมให้ กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจาก
การเป็นวิทยากรภายใน
ให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะสำหรบั
บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญ
หรือรอบรู้ในงานท่ี
รับผิดชอบ มีความชำนาญ
ในงานเป็นอย่างมาก เช่น 
หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานท่ี  
      (Site Visit) 
 

เน้นการดรูะบบและขั้นตอนงานจากองค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best 
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด 
และหลักปฏิบตัิที่ประสบความสำเร็จ อันนำไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป 

เพื่อให้บคุลากรได้เห็น
ประสบการณ์ใหม่ ๆ การได้
เห็นรูปแบบการทำงานท่ีมี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือได้
เรียนรูเ้รื่องใหม่ ๆ ท่ีดีจาก
องค์การภายนอก มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
ให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับ
บุคลากรตั้งแต่ระดับ
ผู้จัดการขึ้น 

๑๕. การให้ข้อมูล 
      ป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและแจ้งผลหรือให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน 

เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการทำงานหรือ
เรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุม่คน มี ๓ 
รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell 
and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell 
and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา 

(Problem Solving) 
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๓๐ 

๑๖. การฝึกงานกับ 
      ผู้เชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น 
เป็นการฝึกงานภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามา
ฝึกงานกับบุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด 

เพื่อให้บุคลากรในระดับ
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ
บุคลากรที่มศีักยภาพสูง ซึ่ง
มีความสามารถในการเรยีนรู้
และพัฒนาตนเองได้ภายใน
ระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้นำ
ความรู้ที่ได้รับจาก
ผู้เชีย่วชาญมาถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
องค์กรต่อไป 
 

๑๗. การเปรยีบเทียบ 
      กับคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการนำตัวอย่างของขั้นตอนหรอืระบบงานจากองค์การอื่นท่ี

เป็นตัวอย่าง (Best Practice) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ขั้นตอนหรือระบบงานปจัจุบัน เพือ่กระตุ้นจูงใจบุคลากรให้เห็นถึง

สถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น Best Practice 

เพื่อหาวิธีการปฏิบตัิต่าง ๆ 
ที่ดีท่ีสุด หรือได้เทยีบเท่า 
หรือดีกว่า เหมาะกับ
บุคลากรระดบัหัวหน้างาน 
หรือบุคลากรที่มีผลงานดี
และมีศักยภาพสูง ท่ีมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองให้
เป็นไปตามหรือสูงกว่า
มาตรฐานของคู่แข่งภายใน
หรือภายนอกหน่วยงานและ
องค์การ 

๑๘. การประชุม/ สมัมนา  
     (Meeting/ 
Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการ
แลกเปลีย่นมุมมองที่หลากหลาย ผู้นำการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสำคัญมากในการกระตุ้นจงูใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
นำเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์การ เป็นการเรียนรูจ้าก
การรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการ
หารือหรือระดมความ
คิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อ
หนึ่ง 
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๓๑ 

๑๙. การให้ทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ ประสบการณ์มาก
ขึ้นจากอาจารยผ์ู้สอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผูเ้รียนด้วยกัน 
ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการทำงานหรือเวลาส่วนตัวใน
การขอรับทุนจากองค์การ 

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้
ช่วงเวลาทำงานปกติ หรือ
นอกเวลาทำงานใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษา
ต่อในหลักสตูรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำงาน
ปัจจุบันของบุคลากร หรือ
การทำงานในอนาคต หรือ
เป็นประโยชน์ต่อการเลื่อน
ระดับหรือตำแหน่งงานท่ี
สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
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ส่วนที่ 5 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ค่านิยมร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการคมนาคมให้ครอบคลุม 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ฯลฯ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน การผังเมือง จัดให้มีที่จอด การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การควบคุมอาคาร การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การส่งเสริมและสนับสนุน การปอ้งกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและ
กิจการสหกรณ์  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ให้มีตลาด การ
ส่งเสริม                    การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน  
 

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

 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

33 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ค่านิยมร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จัดการ                       การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ
ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ 
จำเป็นและสมควร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  การ
ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การ
สร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
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กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับค่านิยม 

ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ 

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

2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

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

4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันพัฒนา 

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

ค่านิยมที่สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ 

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง 
กอง

การศึกษา 
หมายเหตุ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
ทุกระดับ 

300,000 165,000 66,000 66,000 - 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

700,000 - - - - 

การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง 

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

200,000 - - 20,000 - 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคน
อ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร  (KM)  
 

- - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 1,200,000 165,000 66,000 86,000 - 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 การพัฒนาองค์ความรู้ 
(knowledge Management :KM) 
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
สายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

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

✓ ✓ ✓  
 

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละของพนักงาน
บรรจุใหม่ เขา้รับการ
อบรม 

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

✓ ✓ ✓  

3 กิจกรรมสำรวจทักษะด้านดจิิทัล
ของพนักงานในสังกัด (Digital 
Government Skill Self – 
Assessment) 

ร้อยละของผูล้งทะเบียน
ร่วมกิจกรรม 

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

✓ ✓ ✓ ดำเนินการ
ตามมติ ครม 
26 ก.ย.60 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสาย
งาน  

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

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

✓ ✓ ✓  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำป ี

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

✓ ✓ ✓  

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

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

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

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

✓ ✓ ✓  

3 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร 

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

✓ ✓ ✓  

4 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  โครงการคนดี
ศรีศรีมหาโพธ ิ(คนแต่งกายดี  
ศรีศรีมหาโพธ)ิ 

จำนวนคนไดร้ับใบ
ประกาศเกยีรตคิุณยก
ย่องประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- จำนวนบุคลากรที่รับการยกย่องประจำป ี
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับของพนักงานในสังกัด 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 

✓ ✓ ✓  

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

1 จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจรติร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจรติ 
 

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

ร้อยละการเข้าร่วม
กิจกรรม 

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

✓ ✓ ✓  

4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้น
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสำคญัของ
ชาติ และการบำเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์  

ร้อยละของบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม 

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

✓ ✓ ✓  
 

5 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
วินัยและรักษาวินยัในการทำงาน 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
หน้าท่ีด้านวินัยเข้ารับ
การอบรม 

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

✓ ✓ ✓  

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 
 
 
 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

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

✓ ✓ ✓  



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

40 

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่  ร้อยละของส่วนราชการ
ไปจัดกิจกรรม 

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

✓ ✓ ✓  

2 กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ราชการ   
 

จำนวนครั้งท่ีหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- จำนวนครั้งท่ีหนว่ยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่มีจติสำนึกในการต่อตา้นการทุจริต 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

✓ ✓ ✓  
 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

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

ร้อยละบคุลากรที่
เผยแพร่งานของตนเอง 

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

✓ ✓ ✓  
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2 กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบาย
การบริหารงานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน) 

จำนวนครั้งการประชุม
ประจำป ี

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

✓ ✓ ✓  
 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

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

ร้อยละของผูร้ายงานผล
การฝึกอบรม 

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

✓ ✓ ✓  

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

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

✓ ✓ ✓  
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3 สำรวจความต้องการฝึกอบรม หรอื
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของพนักงานส่วนตำบล  
 
 

ร้อยละบคุลากรตอบ
แบบสำรวจ 

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

- - ✓  

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

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

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

✓ ✓ ✓  

5 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจใน
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากร
ตอบแบบสอบถาม 

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

✓ ✓ ✓  
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ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

(2564 - 2566) 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร
และพนักงาน 
ส่วนตำบล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยังเข้าใจ
ระเบียบและการปฏบิัติไม่ชัดเจน 

ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผา่นมาและ
แนวทางการปฏิบัติที่ถกูต้อง 

52 ประชุม             -   
 

ติดตามการทำงาน
ที่ผ่านมา 

๒ อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย
สถาบันบุคลากรท้องถิ่น 
- อบรมหลกัสูตรนักทรัพยากร
บุคคล 
 
- อบรมหลกัสูตรนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
- อบรมหลกัสูตรนิติกร 
 
- อบรมหลกัสูตรนักพัฒนา
ชุมชน 
 
- หลักสูตรจพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 
- อบรมหลกัสูตรนักบริหารงาน
ทั่วไป 
 
- อบรมหลกัสูตรนายก  รอง
นายก ประธานสภาและรอง
ประธานสภา 
- อบรมหลกัสูตรตามตำแหน่ง
หน้าที่ฯ 
 
 

  
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของผู้บริหาร สมาชกิสภา 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของผู้บริหาร สมาชกิสภา 
 

 
 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการเงินและบัญชี
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านกอ่สร้างของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บรายได้
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เพื่อเสริมสรา้งความรู้ในการบริหารงานใน
อำนาจหน้าที ่
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อำนาจหน้าที ่

 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๔ 
 

๑ 

 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 

 
 

33,000 
 

33,000 
 

33,000 
 

33,000 
 

33,000 
 

33,000 
 

132,000 
 

330,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

(2564 - 2566) 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๓  อบรมพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและลกูจ้างในสถาบัน
เอกชน 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ลูกจ้าง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานอง
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง 

16 การฝึกอบรม 100,000  
 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

๔ 
 

 อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานอื่น 
- อบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ 
 
- อบรมหลกัสูตรการดำเนินการ
ทางวินัยพนกังานส่วนท้องถิ่น 
- อบรมหลกัสูตรควบคุมภายใน 
 
 
- อบรมมาตรฐานศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ของ อปท. 
- อบรมเชิงปฏิบัตกิารผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
- อบรมหลกัสูตรกำหนดราคา
กลางและควบคุมงานกอ่สร้างของ 
สตง. 

 
 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ในการควบคุมภายในของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนางานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านวินัยของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการควบคุมภายใน
งานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านการผู้ดูแลเด็กของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านกำหนดราคา
กลางและควบคุมงานกอ่สร้างของ องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
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การฝึกอบรม 
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3๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 
ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 
ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 
 
ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 
ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 
ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

๕  - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ -  เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการทำงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

บุคลากร
ใหม่ 

การปฐมนิเทศงาน
โดยผู้บังคับบัญชา 

-  
 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

๖ -  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีมหาโพธ ิ

-  เป็นพัฒนาความรู้และประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงาน 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนกังาน 

52 การฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน 

200,000  
 

ทดสอบตามแบบ 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๔๕ 

 
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

(2564 - 2566) 

การติดตาม 
การประเมินผล 

7 - โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
พนักงานส่วน ตำบล ลกูจ้างประจำ
และพนักงานจา้ง(จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

52 การฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน 

500,000  ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

๘ - โครงการอื่นๆ ที่สามารถกำหนด
ภายหลังตามความจำเป็นและ
สถานการณ์ 

-  เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึน้ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

๒๐  เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ 

 ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๔๖ 

รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
๑ ความรู้ในด้านบญัช ี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านบัญชี 

รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี  ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงข้ันตอนการทำงานดา้นบัญชีให้มีประสิทธิภาพ  

๒ ความรู้ในการเป็นผูต้รวจสอบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้ตรวจสอบ 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ตรวจสอบ  ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการตรวจสอบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

๓ ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้าน
งบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

๔ ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านการเงิน 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน  ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานดา้นการเงินให้มีประสิทธิภาพ  

๕ ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทำงานด้านHRDให้มีประสิทธิภาพ  

๖ ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงาน HRIS   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน HRIS 

๗ ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเดน็ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทำงานดา้น HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

๘ ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน IT   
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ  

๙ ความรู้ในด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิภาพ  

๑๐ ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  
รวมทั้งการตอบข้อซักถามและใหค้ำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่าง ๆ  โดยอ้างอิงถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้  

๑๑ ความรู้ในด้านจดัซื้อ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านงาน
จัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ  

 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๔๗ 

 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
๑๒ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/

ข้อบังคับของทางราชการ 
ความเข้าใจในระเบียบ คำสั่ง ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถาม
และให้คำแนะนำกับผู้อื่นเกีย่วกับระเบียบ คำสั่ง และ/หรือสัญญาทีเ่กี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

๑๓ การให้คำปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาทีเ่กิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึงการให้
คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น 

๑๔ การแก้ไขปัญหาตดัสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวเิคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
การมองการณ์ไกลก่อนการตดัสินใจใด ๆ เพื่อให้การตดัสินใจและการแก้ไขปัญหาได้
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกดิขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 

๑๕ ความเป็นผู้นำ  
 

ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดขึ้นของทีมงาน และนำเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกใน
ทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้นำและพร้อมทีจ่ะนำเสนอความคิดเห็น
ของตนแก่สมาชิกในทีม   

๑๖  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอนงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีกำหนดขึ้นโดยพจิารณาจากความแตกต่างของผู้ถูก
สอนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้
เหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

๑๗ ทักษะในการนำเสนองาน ความสามารถในการนำเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุม่ผู้ฟังในระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ เพื่อ
ประกอบการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

๑๘ การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จำเปน็จะต้องนำมาใช้ใน
กิจกรรม หรือโครงการที่กำหนดขึน้ โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

๑๙ ทักษะในการคำนวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการคำนวณข้อมลู รวมทั้งความสามารถใน
การคำนวณและวเิคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ   ตลอดจนการนำข้อมูลที่คำนวณ
ได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาต่อไปได้ 

๒๐ ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการกำหนดเง่ือนไขหรือผลประโยชน์ท่ีจะนำเสนอใหก้ับคู่กรณีทั้งภายใน
และ/หรือภายนอกองค์การ รวมถงึความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนปีระนอม
กับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ที่จะไดร้ับของทั้งสองฝ่าย 

๒๑ ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร ์

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้างรูปแบบของ
แบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานตา่ง ๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

๒๒ การบริหารจัดการฐานข้อมลู ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ช่ันงานใหม่ ๆ โดยการดึงฐานข้อมูลที่มีอยู่มา
ใช้เพื่อจัดทำเอกสารหรือรายงานในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้อื่นได้  
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๔๘ 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
๒๓ การบริหารจัดการรายงานและ

เอกสาร 
ความสามารถในการจดัเตรียมและจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทำและจดัระบบการเก็บรักษาเอกสาร 

๒๔ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการโตต้อบท้ังที่เป็นลายลักษณอ์ักษรและไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒๕ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดหาและเตรยีมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช้  การบำรุงรักษา และการแก้ไขปญัหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้
อุปกรณ์ / เครื่องมือต่าง ๆ   

๒๖ ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้
เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว ้

๒๗ การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล รวมทั้ง
การนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจดัเก็บข้อมูล  ตลอดจน
การวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมลูที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ 

๒๘ การสัมภาษณเ์พื่อการคดัเลือก  การกำหนดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการคดัเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคมุงบประมาณที่ใช้ในการ
คัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง 

๒๙ ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำพูดและสำนวนภาษาในการนำเสนองานให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสาย
งานของตนและสายอื่น ๆ ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

๓๐ การบริหารงานสำนักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจดัหา จดัเตรยีม เก็บและบำรุงรักษาข้อมลู เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงานได้ 

๓๑ การบริหารโครงการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ในโครงการ  รวมทั้ง
การนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan)  ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลความสำเรจ็ของโครงการ 

๓๒ การวิเคราะห์ทางสถิต ิ ความสามารถในการกำหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
รวมทั้งสามารถนำสถติิที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปล
และสรุปผลข้อมลูจากการวเิคราะห์ด้วยหลักการทางสถิต ิ

๓๓ ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 

การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสงัคมภายในโครงการที่
มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่องความปลอดภยัและ
ความเรยีบร้อยใหส้อดคล้องต่อสภาวการณต์่างๆ ท่ีมีการเปลีย่นแปลง พร้อมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ทีด่ี เพื่อก่อให้เกดิความร่วมมือระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างด ี

๓๔ ทักษะการบริหารงานจัดซื้อ การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทำงานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการ
บริหารจดัการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา 
ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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๔๙ 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
๓๕ ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมลู ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้

ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและให้คำแนะนำแก่
ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสือ่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓๖ ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจดัพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ  อำนวยความสะดวกให้แกผู่้บริหาร
ขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรืน่  

๓๗ ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวเิคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกดิขึ้น
ไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมลูและรายละเอยีดต่าง ๆ ทั้ง
ของตนเองและผู้อื่นได ้

๓๘ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีใหเ้กิดขึ้นกับบคุคลต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการทำงานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ 

๓๙ การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคมุอารมณ์และบุคลิกภาพท่ีแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ที่แตกต่างกันไป 

๔๐ ความคิดสร้างสรรค์  
 

การนำเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ   ซึ่งนำไปสู่การออกแบบผลงานท่ีมี
ความแปลกใหม่ ทันยุคสมยัเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการขาย รวมถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ 

๔๑ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองคก์าร พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินงานใหส้อดคล้องและรองรับกับกล
ยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ 

๔๒ ความคิดเชิงวิเคราะห์  
 

ความเข้าใจในการกำหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
มีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจงข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ 
เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกีย่วข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ 

๔๓ การเรยีนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

๔๔ จิตสำนึกด้านบริการ การให้ความสำคัญกับลูกค้าท้ังภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ด ี

๔๕ ความน่าเชื่อถือได ้ ความสามารถในการรับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สบืค้น และค้นหาข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแกผู่้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 

๔๖ จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการทีก่ำหนดอย่างเคร่งครัด 
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๕๐ 

ส่วนที่ 6 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

1.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2564 2565 2566 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
- 34,000 34,000 

สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

2 หลักสูตรอื่นเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา อบต.หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภา อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

- 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

 รวม 0 238,000 238,000  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๕๑ 

2.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำปำ และพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) ที่มาของงบประมาณ 

2564 2565 2566 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือ

หลักสูตรอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
100,000 - - 

สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้า
สำนักปลัด) หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

34,000 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

3 หลักสูตรอื่นเก่ียวกับนักบริหารงานช่าง หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

34,000 34,000 34,000 
ส่วนโยธา 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

4 หลักสูตรอื่นเก่ียวกับนักบริหารงานการคลัง หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

34,000 34,000 34,000 
ส่วนการคลัง 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ฯ หรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

34,000 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

34,000 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

34,000 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

34,000 34,000 34,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- 24,000 24,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

24,000 24,000 24,000 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

34,000 34,000 - 
สนง.ปลัด 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

34,000 34,000 - 
กองคลัง 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

34,000 34,000 - 
กองคลัง 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- 24,000 24,000 
กองคลัง 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- 
24,000 24,000 

กองคลัง 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

 รวม 464,000 436,000 334,000  
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๕๒ 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2564 2565 2566 
16 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดห้รือ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- 24,000 24,000 

กองคลัง 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- 24,000 24,000 
กองช่าง 
อบต.ศรีมหาโพธิ 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

34,000 34,000 - 
กองการศึกษา 
อบต.ศรีมหาโพธ ิ

19 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

34,000 34,000 - 
กองการศึกษา 
อบต.ศรีมหาโพธ ิ

20 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 
กองการศึกษา 
อบต.ศรีมหาโพธ ิ

21 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 24,000 24,000 24,000 

สำนักปลัด, 
กองคลัง,กองช่าง. 
กองการศึกษาฯ 

 รวม 112,000 160,000 92,000  
 รวม 576,000 596,000 426,000  

 
 
 

 หมายเหตุ ที่มาของงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๕๓ 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง
ที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้นๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิกำหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการดำเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ  หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP  
ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อ  
ความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีเจตนารมณ์สำคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนตำบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  รวมทั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนำหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิกำหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดำเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหา
โพธิจะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมี
ผลเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทำให้
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิยิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จำเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทำแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าสว่นราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๕๔ 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายก อบต.ศรีมหาโพธิ 1. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่กำหนด 

2. อนุมัติให้การจัดทำ IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

3. ติดตามผลการจัดทำ IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการนำแผน 
IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

4. จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง  

ปลัด อบต.ศรีมหาโพธิ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

1. ทำความเข้าใจ ผลักดันกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ IDP 
2. ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กำหนดขึ้น 
3. ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ

บุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
4. ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรเป็นรายบุคคล  
5. กำหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  
7. ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล 1. มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
2. ทำความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดขึ้นด้วยความ

เต็มใจและตั้งใจ 
3. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกำหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ

พัฒนาตนเอง  
4. หาวิธีการในการทำให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบ  
5. ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา

ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีมหาโพธิ 

1. ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการนำเอา IDP มาใช้ในองคก์ร  
2. จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับ

เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
4. ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ IDP แก่ผู้บริหารทุกส่วน

ราชการและบุคลากรทั่วหมด 
5. ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการจัดทำแผน IDP กับผู้บริหารและบุคลากร 
6. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน IDP  
7. หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตสำนึกของ

ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำ IDP 
8. ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการการฝึกอบรมของ
บุคลากรในสังกัด เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางการฝึกอบรมบุ คลากรให้เหมาะสมกับปัญหา 
ที่แท้จริง โดยให้แต่ละคนเสนอความต้องการผ่านผู้บังคับบัญชา (ตามแบบประเมิน) 
 

การพัฒนา
ด้านการ

บริหารจัดการ 
 

การพัฒนาด้าน
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

การพัฒนาด้าน
ระเบียบ เทคนิค

เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ 
หรือหนังสือราชการ 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
เช่น การเป็นผู้นำ  

ทักษะในการนำเสนอ
งาน ทักษะในการพูดใน

ที่ชุมชน 
ปลัด      
สำนักปลัด     
กองคลัง     
กองช่าง     
กองการศึกษาฯ     
  
 ส่วนการพัฒนาด้านสมรรถนะนั้นบุคลากรทุกตำแหน่งต้องพัฒนาเหมือนกัน องค์ประกอบดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรทุกระดับชั้น มากำหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ได้ประกาศใช้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุก   
6 เดือน ดังนี้ 

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

2. ตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้กำหนด แนวทางการสำหรับการพัฒนาเพ่ือทำหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

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

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด เสนอความต้องการเข้ารับ
การฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการคัดเลือกความเหมาะสม จากหลาย ๆ หน่วยงาน ก่อนอันดับแรกเช่น 
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด  อำเภอ มหาลัยต่าง ๆ ที่จัดการฝึกอบรมในความรู้ที่ตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่ละสายงาน โดยแสดงความต้องการพัฒนาและเสนอแบบแสดงเจตจำนงเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาหลักสูตร โดยมีลำดับขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

บนัทึก 

พิจารณา 

1.พนักงานสำรวจหลักสูตรการอบรมท่ีต้องการฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 
2.จัดทำบันทึกเสนอหลักสูตรการอบรมให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา 

3.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา 

4.จัดทำบันทึกและคำส่ัง ขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชา 

พิจารณา 

 
5.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาพิจารณาวันเวลาในการเดินทาง ความเร่งด่วนของที่
ทำอยู่ 

เบิกยืมเงิน 

 
6.ส่งเอกสารให้ส่วนราชการเกี่ยวข้อง ในการเบิกยืมค่าลงทะเบียน ฯลฯ 

7.เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลา 

8.รายงานผลการฝึกอบรมและผลักใช้เงินยืม 

9.ประชาสัมพันธ์เอกสารการฝึกอบรมให้พนักงานในสังกัดได้ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

10.จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมสำหรับตรวจสอบ 

เดินทาง 

 

บนัทึกรายงานผล 

 

ประชาสัมพนัธ์/รายงานที่ประชุมพนกังาน 

 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ผ่าน 

แกไ้ข 
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แผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  Individual Development Plan (IDP) ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

ปลัด อบต. / 
รองปลัด อบต. 
 

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

ตำแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง  
งานอำนวยการ  งานสาธารณสุข  
งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

สำนักปลัด       
หัวหน้าสำนักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที ่เช่น งาน

อำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๐ 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

นิติกร  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  ทักษะด้านดิจิทัล 
4.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง   

งานนิติกร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

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

ตำแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๑ 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

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

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

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

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

ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๒ 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

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

ตำแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การ
ช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

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

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ   
งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป งานธุรการ 
งานสารบรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

      

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

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๓ 

ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี  ฯลฯ 

9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
 
 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

ผช.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  

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

ตำแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างทั่วไป       
พนักงานขับรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา 

1. สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถ เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

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

✓ ✓ ✓ 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๔ 

 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

พนักงานประจำรถ
น้ำ/รถดับเพลิง 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น ออกให้บริการช่วยภัยแล้ง ไฟไหม้ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

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

✓ ✓ ✓ 

นักการภารโรง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น การตกแต่งสวน ใส่ปุย๋ ปลูกสวน ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๕ 

 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

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

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้  

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

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงนิ 
ฯลฯ  

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๖ 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

กองคลัง 
นักวิชาการเงินและ
บัญช ี 

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

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขยีนฎีกา 
ใบสำคัญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

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

ตำแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง   
งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภณัฑ์ 
สำนักงานงานวิธีการพัสดุ  ตกลง  
สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๗ 

 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

กองคลัง 
ลูกจ้างประจำ       
นักวิชาการเงินและ
บัญช ี 

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

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขยีนฎีกา 
ใบสำคัญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

      

ผช.นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้  

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

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงนิ 
ฯลฯ  

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๘ 

 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

กองคลัง 
พนักงานจ้างทั่วไป       
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น การช่วยงานด้านพัสดุ และงานอ่ืนๆ     
ในกองคลัง ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๖๙ 

 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดิจิทัล 
4. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ 
การเขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุม
การก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
งานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

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

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๗๐ 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

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

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

      

ผู้ช่วยนายช่างโยธา     1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.ทักษะด้านดิจิทัล 

   4.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ใน
ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออกแบบ การเขียน
แบบ ประมาณราคา ควบคุมการกอ่สร้าง และ
งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับงานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

1.   สมรรถนะหลกั 
2.   สมรรถนะประจำสายงาน 
3. ทักษะดา้นดจิิทัล 
4. งานทีจ่ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เช่น งาน

อำนวยการ     
งานบริหารงานทัว่ไป   
งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ  
งานสารบรรณ  งานสภา งานรฐัพิธ ี งานที่ไม่อยู่
ในส่วนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๗๑ 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

กองช่าง 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.ทักษะด้านดิจิทัล 

   4.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ใน
ตำแหน่ง เช่นงานด้านการออให้บริการช่อม
ไฟฟ้า และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับงานไฟฟ้า   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา(รถกระเช้าไฟฟ้า) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน 

ตำแหน่ง เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถ 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

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

✓ ✓ ✓ 

ตำแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๗๒ 

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

2564 2565 2566 

กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกองสา
ธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

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

ตำแหน่งเช่น งานบริหารงานการ
สาธารณสุข งานด้านอนามัย  งานขยะ
มูลฝอยฯลฯ 
 
 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ผู้อำนว
ยการ
กอง
การศึก
ษาฯ  

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  

   1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.ทักษะด้านดิจิทัล 

   4.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ใน
ตำแหน่ง เช่นงานด้านด้านอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม งานด้านสาธารณสุข งานด้านขยะ
มูลฝอย ฯลฯ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๗๓ 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

       2.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีใน
ตำแหน่ง เช่น งานอนามัยสิ่งแวดลอ้ม  การคัด
แยกประเภทขยะ  งานบริการ  ฯลฯ 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา(รถบรรทุกขยะ) 

3. สมรรถนะหลัก 
   2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ตำแหน่ง เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถ เครื่องหมาย
จราจร ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

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

✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๗๔ 

 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาฯ  

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

ตำแหน่งเช่น งานบริหารงานการศกึษา 
งานอำนวยการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
งานโรงเรียน  การจัดซื้อจดัจ้าง   
งานโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  
งานการศาสนาฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

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

ตำแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนา 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 



 

แผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

๗๕ 

 

ตำแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

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

2564 2565 2566 

ครู  1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
     ทักษะด้านดิจิทัล 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีใน

ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ   
งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการทำงานตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

      

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมิน 
ผลการศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวยั 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 

พนักงานจ้างทั่วไป       
ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมิน ผลการศึกษา 
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กำหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ทำงานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

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

✓ ✓ ✓ 
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๗๖ 
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๗๗ 

 
 


