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  การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ของ องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงนั้น ได
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและหนาที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โดยไดกําหนด
หลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรแตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ท้ังในดานความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานใน
แตละตําแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
สอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง ตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 
1.1  การพัฒนาองคกรและบุคลากร 

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ  สามารถแขงขันได  ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล  เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน  ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization)   โดย
ตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ 
ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได   

ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหมผูนําหรือผูบริหารองคกรตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ 
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคกร ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหาร
ความรูภายในองคการ เพื่อใหองคกรสามารถใชและพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม 
 

1.2  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรบัรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนพนักงานสวนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ
การบริหารราชการใหเกิดผลสมัฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศ           
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีต           
จนตอเน่ืองถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรู
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได  
    อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
   ของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหม   
   ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคณุธรรม 
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๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 

1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 4 เรื่อง
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 288-326 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีการพัฒนาผูไดรับการ
บรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานที่ดี โดยองคการบริหารสวนตําบล
ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด เชน การ
พัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล 
หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับ
ความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตร
ตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได และ
อาจจะกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล(ก.อบต.) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล      
(ก.อบต.) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 

 

1.4  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 4 เรื่อง
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 299 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ   ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบ
ของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (อบต.) กําหนด โดย
ใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบล นั้น 

 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสงู จึงไดใหความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงตําแหนงตาง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนง ตามที่กําหนดใน
สวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  ขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรู
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
ดานการบริหาร และดานคุณธรรม และจริยธรรม จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
คําโคกสูง ขึ้นโดยใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2564 - 2566 

 
 
 
 



 
 



๓ 

 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (๒๕๖๑-๒๕๖๓)   องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง  อําเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธาน ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน) 
บริหารทองถิ่น ระดับกลาง(๑) 

กองสงเสริมการเกษตร 

ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานเกษตร) 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน (1) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับ ปฎิบัติการ (๑) 

กองคลัง 

ผูอาํนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ) 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน (๑) 

กองการศกึษา 

ผูอาํนวยการกองการศกึษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ) 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน (1) 

สํานกัปลัด 

 หัวหนาสํานกัปลดัองคการ
บรหิารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทั่วไป ) 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน (๑) 

 
 

๑.   งานบริหารท่ัวไป 

๒.   งานกฎหมายและคด ี

๓.   งานนโยบายและแผน 

๔.   งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

๕. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
สตร ี
๖.งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
7.งานสังคมสงเคราะห 
8.งานสงเสริมสุขภาพและ
สาธารณสขุ 

1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและ
ควบคุม 
3. งานประสาน
สาธารณูปโภค 
4.งานผังเมือง 
 

1. งานบริหารการศึกษา 

2. งานสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

3. งานพัฒนาการศึกษา 
 

 

 

 ๑. งานสงเสริมการเกษตร 
 ๒. งานสงเสริมปศุสตัว 
 ๓.  งานสงเสรมิอาชีพดานเกษตร 
 4. งานสงเสริมการทองเท่ียวการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

กองชาง 

ผูอาํนวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ) 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน (๑) 

1. งานการเงิน 

2. งานบัญช ี

3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 

 

๑. การตรวจสอบทางการเงิน        ๒.  การตรวจสอบการดําเนินงาน          

  -  การงบประมาณ                      -  การจัดทําโครงการ                                           

  -   การบัญชีและพัสดุ                           

๓. การตรวจสอบพิเศษ              ๔.  การตรวจสอบการบริหาร 

  -  ดานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             -  การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

  -  ดานกิจการพิเศษ  

 -  ดานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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๑๑.  บญัชแีสดงการจัดลงคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง  อําเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 
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บทที่ 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลและยุทธศาสตรของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ 
ที่ใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
 

เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ 

  1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงอันประกอบดวย พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ไดรบัการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู มีความสามารถ ทกัษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไมนอยกวารอย
ละ 85 
 

เปาหมายเชิงคณุภาพ 
   1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2. ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงไดรบัการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจดัทาํแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 

 

  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรมีจุดมุงหมาย 
ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการ                
และเครื่องมือในการผลักดันสูความสําเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเปนการสรางความตอเน่ืองในการพัฒนา
บุคลากรในองคกร ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางน้ีจะมีผลครอบคลุม              
อยูในชวงระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงนั้น ตองเปนการ
จัดทํายุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ท้ังนี้ เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานนั้น   
เปนสวนท่ีชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จ  ผานทางบุคลากรที่ไดรับ         
การพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตน          
ใหประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และเพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตร          
ขององคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูงในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานที่เปนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงมีความ
สอดคลอง    และสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือศึกษาแนวนโยบาย                     
การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรองคกร    
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง) 
นั้น    เปนการศึกษาขอมูลประกอบที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อได
ทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว จากนั้น จึงดําเนินการ
กําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร 
 

  ขั้นตอนที่ 2 การทํา HR SWOT เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค                   
ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่จะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก              
ในดานทรัพยากรมนุษย ที่มีผลตอความสาํเร็จขององคกร ซึ่งการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทําใหองคกร                
บรรลุหรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  - เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมา            
ซึ่งขอมูลจํานวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูที่มาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานท่ีเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควรจํากัด
เฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 



๑๐ 
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพื่อวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ                    
ซึ่งจะชวยสนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
ตอไป 
  ขั้นตอนนี้ เปนข้ันตอนท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูลสําคัญ
ดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลสําคัญ          
ดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน                
การคิดวิเคราะหและการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญ                 
ที่มีผลตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ                
ทําใหเห็นถึงกลุมประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา                     
แผนการพัฒนามีความสอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันที่ใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ย           
จํานวนวันท่ีบุคลากรไดรับในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ                   
ความพยายามในการดําเนินการพัฒนาผานการใชจายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับ               
หนวยงานที่เปนหนวยงานท่ีดีในเรื่องการพัฒนาคน 
 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรท่ีคลายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีขององคกรอื่น          
ซึ่งจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงที่วา องคกรใดองคกรหนึ่ง
นั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรท่ีเกงกวาองคกรอ่ืนๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจากประสบการณ
ตรงขององคกรอ่ืน แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก 
ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน   
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานท่ีสําคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เปนข้ันตอนในการสรางยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญ            
จัดกลุมประเด็นปญหา เพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูงแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให
เหลือ         ในปริมาณยุทธศาสตรที่เหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรที่ไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มา
กําหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์                ของยุทธศาสตร และควรกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นมา  
 ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตรมาสูการปฏิบัติ
และการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบผลสําเร็จ                  
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้นไดเกิดขึ้นจริง 
มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการมอบหมาย              
ความรับผิดชอบใหผูที่เก่ียวของเพื่อนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนําไปสูการประเมินผลงาน
ประจําปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และความสําเร็จ                
ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กําหนดข้ันตอนสุดทายของการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากรนั้น เปนขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร จะไดทราบถึง
ความกาวหนาตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากผูรับผิดชอบ เพ่ือรวมกัน
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในที่สุด 



๑๑ 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะหขอมูลประกอบการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 

 

  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผล          
และวิเคราะหเพื่อประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร ท้ังนี้เพื่อใหยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึนนั้นสามารถนํามาใช              
ในการพัฒนาแกไขในสวนที่เปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะท่ีจําเปนในการบรรลุเปาประสงค           
เชิงกลยุทธของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมลูไดกําหนดที่มาของขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหได 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  2. การรวบรวมขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูล               
จากที่มาของขอมูลดังกลาว ไดดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผูบริหาร
ระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
  1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

2. การนําเทคโนโลยีมาใชในสาํนักงานเพิ่มข้ึน 
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครฐั 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรพัยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

- โครงสรางขาราชการจาํแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามชวงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการท่ีควรไดรับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังที่กลาวขางตนน้ัน ผลการวิเคราะหพบวา 
ในระยะเวลา 3 ปขางหนา องคการบริหารสวนตาํบลคําโคกสูงจะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคนที่จะหายไปจาก
การโอน (ยาย) ซึ่งกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซึ่งอาจสงผลกระทบในเรื่องการบริหารงาน         
ขององคกร ความพรอมของกําลังคนที่จะทดแทนกําลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องคาใชจายในการพัฒนาและ
จํานวนวันที่ไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 

 
 



๑๒ 
 สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงไดมี
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทํา HR 
SWOT  วิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นที่เก่ียวของกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถ
สรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี้ 
1. จุดแข็ง (Strengths) 
 - ผูบรหิารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 - มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 - บุคลากรมีความสามารถและพรอมท่ีจะรับการพัฒนา 
 - บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
 - บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
 - ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
 - มีผูนําองคกรที่เขมแข็ง 
 - บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมสีวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน 
 - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณอยางเปนระบบ 
2. จุดออน (Weaknesses) 
 - บุคลากรมีความแตกแยกกันระหวางกลุม 
 - ภาระงานของแตละฝายไมชดัเจน 
 - การมอบภาระงานยังไมตรงตามศกัยภาพของบุคลากร 
 - ขาดการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหมๆ ในการพัฒนาแหลงน้ํา 
 - ขาดทักษะดานการสื่อขอความ บริหารประชาสังคม เพื่อสรางแรงสนับสนุนจากประชาชน และทักษะ        
   ที่จําเปนในการทํางานเชิงรุก 
 - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
 - ดานอัตรากําลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมในกับปริมาณงาน 
 - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพื่อการแกปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 - ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทาํงานแบบบูรณาการ 
 - บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลยี 
3. โอกาส (Opportunities) 
 - องคกรเปนท่ีรูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ 
 - มีการสนับสนุน สงเสรมิทั้งดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆของรัฐ 
 - มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
 - เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักท่ีสําคัญตอประชาชนในพื้นที่ 
 
4. ภัยคุมคาม (Threats) 
 - มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสําคัญกับองคกร 
 - งบประมาณไมเพียงพอ 
 - กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอ้ืออํานวย ตอการปฏิบัติงาน 
 - การแทรกแซงจากฝายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแตงตั้งบุคลากร 
 
 



๑๓ 

บทที่ 5 
ยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ 2564-2566 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมทั้งขอมูลยุทธศาสตร        
ขององคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูงไดถูกนํามาสรุปเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวน
ตําบลประจําปงบประมาณ 2564-2566 อีกทั้งไดมีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากร
องคการบรหิารสวนตําบลคําโคกสูงประจําปงบประมาณ 2564-2566 ใหม และจัดทําเปนแผนท่ียุทธศาสตร เพื่อให
เปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรในองคกรไดมีความเขาใจในทิศทาง 
เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน 
 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงเปนผูมีสมรรถนะสูง เปยมดวยจริยธรรม เขาถึงประชาชน มี
ความเปนสากล ทุมเทผลักดันใหยุทธศาสตรองคกรสําเรจ็ 
 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงาน อยางสูงสุด 
 2. สรางเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่สนับสนุนตอวิสัยทัศนพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 3. สงเสริมการเรียนรูอยางย่ังยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสําคัญ 
 4. พัฒนาผูบังคับบัญชา และผูบริหาร ใหมีทักษะการจัดการ และภาวะผูนําท่ีเปนเลิศ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงประจําปงบประมาณ 2564-2566 

  ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความกาวหนาในสายงาน 
กลกลยุทธที่ 3 สงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเปนผูนาํการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากร ใหยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในองคกร ในอนาคต  
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพฒันาใหบุคลากรรวมมือกับ
เครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและรวมกันพัฒนา 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน
ภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพื่อเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 



                                               บทที่ 6                                              ๑๔ 
หลักสูตรการพฒันา 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงไดพิจารณาและให
ความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล 
รวมถึงพนักงานจางท้ังสวนราชการ เพื่อใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางดานการปฏิบัติงาน หนาที่ความ
รับผิดชอบ  ความรูและทกัษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังน้ี  
  แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  
    องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง อําเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ตําแหนง ทักษะที่ตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน การบริหาร
จัดการ งานแผน งานงบประมาณ งานการคลัง งานชาง งาน
อํานวยการ งานสภา งานบริหารงานบุคคล ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

สํานกังานปลัด    
หน.สํานักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน งานอํานวยการ งาน
บริหารงานท่ัวไป งานสภา งานบริหารงานบุคคล 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชนงานนิตกิรรม  
การวินิจฉัยปญหากฎหมาย  ระเบียบวินัย การรองทุกข 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน งานทะเบียนประวัติ  
งานบริหารงานทั่วไป งานการเจาหนาที่   งานบริหารงานบุคคล 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานจัดทํา
แผน งานงบประมาณ งานจัดทําเทศบัญญัติ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
จัดทําบันทึกขออนุมัติตางๆ  งานที่ไมอยูในสวนราชการอ่ืน 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 



เจาพนกังานพัฒนา
ชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
สวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชพี ผูสูงอายุ ดอยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
 

เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานปองกัน
ภัยพิบัติตาง ๆ ทางอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ดานสา
ธารณภัยตางๆ งานรักษาความสงบ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

   

ผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานจัดทํา
แผน งานงบประมาณ งานจัดทําเทศบัญญัติ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวย 
เจาพนักงานธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
จัดทําบันทึกขออนุมัติตางๆ  งานที่ไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
สวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชพี ผูสูงอายุ ดอยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
 

ผูชวยเจาพนักงาน
สาธารณสุข 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
สาธารณสุข งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรคติดตอฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
 

ผูชวยเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
6. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานปองกัน
ภัยพิบัติตาง ๆ ทางอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ดานสา
ธารณภัยตางๆ งานรักษาความสงบ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส 

พนักงานจางทั่วไป    
พนักงานขับรถยนต 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ภารโรง 1. สมรรถนะหลัก ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
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2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 

ศึกษาดูงาน แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

คนงานประจํารถ
ขยะ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

กองคลัง    
ผูอํานวยการ 
กองคลัง  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน  งาน
อํานวยการ  งานบรหิาร งานการคลัง  งานงบประมาณ  งาน
สวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี  

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
อํานวยการ งานบริหาร งานการคลัง  งานงบประมาณ  งาน
สวัสดกิาร งานการเงิน  การบญัชี  งานพัสดุ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานจัดเก็บ
รายได งานเขียนใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

เจาพนักงานการเงนิ 
และบัญชี  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานการเงิน  
การบัญชี  งานควบคมุฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส 

เจาพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานจัดซื้อ 
จัดจาง งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน งานวิธีการพัสดุ 
ตกลง สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
จัดทําบันทึกขออนุมัติตางๆ  งานที่ไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
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พนักงานจางตาม
ภารกิจ  

   

ผูชวย 
เจาพนักงานพัสดุ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานจัดซื้อ 
จัดจาง งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน งานวิธีการพัสดุ 
ตกลง สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงาน
การเงนิและบัญช ี

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานการเงิน  
การบัญชี  งานควบคมุฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานจัดเก็บ
รายได งานเขียนใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานจางทั่วไป    
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

กองชาง    
ผูอํานวยการ 
กองชาง  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงควบคุมและ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงาน
โยธา  การวางโครงการสาํรวจวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการ
ออกแบบ ทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  งานวางผังหลัก  
ออกแบบสถาปตยกรรม งานควบคมุการเขียนแบบรูปรายการ
กอสราง  การประมาณราคา  จัดพิมพแบบรูปรายการตาง ๆ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นายชางโยธา 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
งานควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา การสาํรวจ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบ
สถาปตยกรรม  ครุภัณฑ และออกแบบงานดานวิศวกรรมตางๆ   
ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง  การประมาณราคา   

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นายชางโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงออกแบบ การ
ควบคุม การกอสราง และบํารงุรักษาดานชางโยธา การให
คําปรึกษาแนะนําที่เก่ียวกับงานดานโยธา ปฏิบัติงานสํารวจตาง 
ๆ เก่ียวกับงานดานชางโยธา  

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

17 



เจาพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
จัดทําบันทึกขออนุมัติตางๆ  งานที่ไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  

   

ผูชวย 
เจาพนักงานธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานธุรการ งานการเงิน  การบัญชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสําคัญ งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ สํานักงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวย 
เจาพนักงานพัสดุ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานจัดซื้อ 
จัดจาง งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน งานวิธีการพัสดุ 
ตกลง สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวยนายชางไฟฟา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน  ซอม 
บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เก่ียวกับไฟฟา  
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวย 
นายชางสาํรวจ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน การทําแผน
ที่สํารวจการคาํนวณราคาทรพัยสินการหาคาพิกัดของจุด
ตําแหนงตาง ๆ   

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานจางทั่วไป    
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

กองการศึกษา    
ผูอํานวยการกอง
การศึกษา  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานธุรการ งานบริหารการศกึษา  งานเดก็
และเยาวชน งานสงเสริมการศกึษา ศาสนา งานสงเสริมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม  งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและ
นันทนาการ งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บันทึกขออนุมัติตางๆ  
 

ฝกอบรม 
ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
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นักวิชาการศกึษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานบริหาร
การศกึษา งานเด็กและเยาวชน งานสงเสรมิการศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจการเด็กและเยาวชน งานกฬีาและนันทนาการ งานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบันทึกขออนุมัติตางๆ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

เจาพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานจัดซื้อ 
จัดจาง งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน งานวิธีการพัสดุ 
ตกลง สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ครู   1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง เชน งานการ
สอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมนิผล
การศกึษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

   

ผูชวย 
นักวิชาการศกึษา 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานบริหาร
การศกึษา  งานเด็กและเยาวชน งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งาน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก บันทึกขออนุมัติตางๆ งานท่ีไมอยูในสวน
ราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวยครูผูดูแลเดก็ 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งานการ
สอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมนิผล
การศกึษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูดูแลเด็ก 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานจางทั่วไป    
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

กองสงเสริม    
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การเกษตร 
ผูอํานวยการกอง
สงเสริมการเกษตร  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน งานสงเสรมิการเกษตร 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานสูบน้าํ 
(ลูกจางประจํา) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชนงาน
ชวยเหลือสงเสริมงานเกษตร 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานจาง 
 ตามภารกิจ 

   

เจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน งาน
สวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชพี ผูสูงอายุ ดอยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
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๒1 
 
 

ตารางแผนพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตาํบลคําโคกสูง อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอดุรธาน ี
ประจาํปงบประมาณ 2564 

 

หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 
 
 

2.หลักสูตรความรูพื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการในแตละสาย
งาน 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

3.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

4. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 
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หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศกึษา
ของรฐั หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศกึษา
ของรฐั หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตาํบลคําโคกสูง อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอดุรธาน ี
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หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรูพื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
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หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตร ี ศึกษาในสถาบันการศกึษา

ของรฐั หรือ สถาบัน
เอกชนที ่

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ศึกษาในสถาบันการศกึษา

ของรฐั หรือ สถาบัน
เอกชนที ่

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง อําเภอวังสาหมอ จังหวัดอุดรธานี 

ประจาํปงบประมาณ 2566 
 

หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรูพื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
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หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศกึษา
ของรฐั หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศกึษา
ของรฐั หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงาน
บริหาร 
 ตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 



27 
บทที ่7  :  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตวัชี้วัด
โครงการ 

เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดาํเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร  รอยละผูเขารับ 
การอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสายงาน รอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะในการปฏบิัติงาน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน  
รอยละ 90 

10,000    งานบริหารทั่วไป 

2 โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ของผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงาน และ
พนักงานจาง กลุมแกนนํา
ชุมชน และกลุมเปาหมายอื่น 
ๆ  

รอยละผูเขารับ 
การอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก รอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ 
 รอยละ 90 
 

-    งานบริหารทั่วไป 

3 สงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะให
สอดคลองกับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของแตละสายงาน 
จากหนวยงานอื่น ทั้งพนักงาน 
และพนักงานจาง 

รอยละผูเขารับ 
การอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานรอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 
90 
 

-    งานการ
เจาหนาที ่



ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความกาวหนาในสายงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด

โครงการ 
เปาหมาย  

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 สงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะใน
การทํางานของแตละสายงาน 
จากหนวยงานอื่น ทั้งพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง 

รอยละผูเขารวม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรเขาใจเสนทางความกาวหนาของตน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีที่มีความรูความสามารถเติบโตในสายงาน รอยละ 90 

290,000    ทุกสวนราชการ 

2 จัดทําฐานขอมูลการฝกอบรม
ของบุคลากร 

รอยละผูไดรับ
การบันทึกขอมลู
การฝกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรท่ีผานการอบรมไดรับการบันทึกขอมลู รอยละ 100 
เชิงคณุภาพ 
- การบันทึกขอมูลถูกตอง สมบูรณ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีฐานขอมูลการฝกอบรม ตรวจสอบได รอยละ 90 

-    งานการ
เจาหนาที ่

 
ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตวัชี้วัด
โครงการ 

เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป
ของบุคลากร 

รอยละผูไดรับ 
การตรวจ
สุขภาพประจําป 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 70 
เชิงคณุภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผานเกณฑ  รอยละ 70 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีสขุภาพดีพรอมปฏิบัติงาน รอยละ 70 

-    ทุกสวนราชการ 

2 
 

กิจกรรม 5 ส. รอยละผูเขารวม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม 5 ส.  รอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู และเขาใจขั้นตอน 5 ส  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ิมขึ้น รอยละ 90  

-    ทุกสวนราชการ 
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนด ี
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความด ี

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดาํเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

รอยละผูเขารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บคุลากรเขารับการพัฒนา ดานคุณธรรมจริยธรรม รอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รอยละ 90 

-    สํานักปลดั 

2 โครงการใหความรูดานการ
ปองกันการทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน 

รอยละผูไดรับการ
สงเสรมิการตอตาน
การทุจริต 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการสงเสริมดานตานการทุจริต รอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจการทุจริต รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติ เพ่ิมขึ้นรอยละ 90 

- - -  งานนิติการ 

3 จัดทําคูมอืผลประโยชนทับ
ซอนและใหความรูเร่ือง
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากร 

รอยละความสาํเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 เลม 
เชิงคณุภาพ 
- คูมือผลประโยชนทับซอน สมบูรณ อานเขาใจงาย รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ 

-    งานนิติการ 

4 โครงการยกยองชมเชย
บุคลากรดีเดน 

รอยละผูเขารวม 
โครงการ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจในวตัถุประสงคของโครงการ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีคณุธรรมจริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีด ี

-    งานการเจาหนาที่ 

5 จัดทําคูมอืการใหบริการและ
ปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสาร  
การเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชน  
 

จํานวนเลม เชิงปริมาณ  
- จัดทําคูมือผลการใหบริการ จํานวน 1 เลม 
เชิงคณุภาพ 
- คูมือผลการใหบริการ สมบูรณ อานเขาใจงาย รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือการใหบริการในการปฏิบัติราชการ 

-    สํานักงาน 
ปลัด  
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนด ี
กลยุทธที่  2 สงเสริมใหบุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตวัชี้วัด
โครงการ 

เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดทําประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

รอยละ
ความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ  
- จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการตอตานการทุจริต รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีประกาศ เจตจํานงตอตานการทุจริต 

-    งานนิติการ 

2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม ขาราชการและ
เจาหนาที ่
 

รอยละความ 
พึงพอใจ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรไดรับความรูดานคณุธรรม จริยธรรมมากขึ้น รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- บุคลากรมีความรูดานคณุธรรม จริยธรรมมากขึ้น รอยละ 80 

-    สํานักปลดั 

3 จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรมดานวนิัยและรักษาวินัย
ในการทํางาน  

รอยละของ
บุคลากร 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารับการอบรม รอยละ 60 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรผานการอบรมมีความรู รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

-    ทุกสวนราชการ 

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกรในอนาคต 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตวัชี้วัด
โครงการ 

เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 สงบุคลากรเขารวมโครงการท่ี
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง เชน 
ภาวะการเปนผูนํา การเขาสู
ประชาคมอาเซยีน การเขาสู 
อปท.ยุค 4.0 
 

รอยละ 
ผูเขารับการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนา  รอยละ 70 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรสามารถเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง รอยละ 70 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ในอนาคต 
 

-    ทุกสวนราชการ 
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ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรในองคกรบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด

โครงการ 
เปาหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 โครงการใหความรูเก่ียวกับ

การปองกันการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมกับสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภาค 9 และ
สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
จังหวัดอดุรธาน ี
 

รอยละ 
ผูเขารวมโครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในองคกร 
 

-    สํานักงาน 
ปลัด 

และทุกสวนราชการ 
รวมกัน 

2 โครงการใหความรูเก่ียวกับ
ระเบียบและวิธกีารจัดซื้อจัด
จางในภาครัฐ รวมกับ
สํานักงานตรวจเงนิแผนดิน
ภาค 9 และสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิจังหวัดอุดรธาน ี
 

รอยละ 
ผูเขารวมโครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีเก่ียวกับระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจางในภาครัฐ 
 

-    สํานักงาน 
ปลัด 

3 โครงการองคการบรหิารสวน
ตําบลเคลือ่นที ่ 

รอยละ 
ของสวนราชการ 
ไปจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- สวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงรวมจัดกิจกรรม รอย
ละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบรอยและสมบูรณ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- ประชาชนไดรบัความสะดวกในการติดตอราชการ 
 

20,000  -  ทุกสวน 
ราชการ 
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ยุทธศาสตรที่  4 การสรางวฒันธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดกิจกรรมการสรางสวนราชการเปน
องคกรเรียนรู เชน จัดทําคูมอืการปฏิบัติ
ราชการ แผนพับ คูมอืการทํางาน  
กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงาน
ของตนเพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรใน
สังกัด 
 

รอยละบุคลากรใน
สํานักงาน(เฉพาะ
พนักงานสวนตําบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทําคูมอืปฏิบตัิราชการ รอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- คูมือผลการปฏิบัติราชการ สมบรูณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ 

-    ทุกสวน 
ราชการ  

 
ยุทธศาสตรที่  4 การสรางวฒันธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกร  เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏบิัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผล
การปฏิบัติงานประจําเดือนของสวน
ราชการ 

รอยละของการเขา
รวมประชุม
ประจําเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมประชุมประจําเดือนรอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- สวนราชการ จัดทําการนําเสนอผลงานประจําเดือน 
 รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานรูการเคลื่อนไหวและการดําเนินงานของแตละ
สวนราชการอยางตอเนือ่ง 

-    ทุกสวน 
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรูในองคกร 
(knowledge Management /KM) 

รอยละความสาํเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ การจัดการความรู (KM) ของ
หนวยงาน  รอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรูเขาใจวตัถุประสงคของโครงการ รอย
ละ 80  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานไดจัดการเรียนรูรวมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู
งานรวมกัน 

-    ทุกสวน 
ราชการ 
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3 กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในอันดี
ใหกับบุคลากร (กิจกรรมยอยตาม
สถานการณ ปละไมนอยกวา 5 
กิจกรรม) 
 
 

ไมนอยกวารอยละ 90 
ของเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดําเนินกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 90 ของเปาหมาย 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีทีมงานที่มีคณุภาพพรอมขับเคลื่อนงานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

-    ทุกสวน 
ราชการ 

4 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรใน
สังกัด 
 
 

รอยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามรอยละ รอยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานรับทราบปญหาและความตองการในเบ้ืองตน
ของบุคลากร 
 

-    งานการเจาหนาที่ 
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                                                  บทที่ 8                                              
๓๖ 

การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ของการดาํเนิน 
งาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดานความสําเร็จ
และความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปใชประโยชน
ในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม ของ
องคการองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง ตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงไดกําหนด
แนวทาง  ในการประเมินผลบุคลากร ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําป 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ   

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมาย  ที่องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชน 
เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงใหมีคุณลักษณะตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลตองการ โดยแบงสมรรถนะ    เปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
เปน Competency ที่บุคลากรทุกตําแหนงภายในมหาวิทยาลัยตองมี ซึ่งจะเปน Competency  ที่

ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักขององคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง 
ประกอบดวย 

1.1) การมุงเนนที่ผูรับบริการ ความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการ  
เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซึ่ง
ผูรับบริการ  อาจเปนไดทั้งนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 

1.2) ความซ่ือสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย 
สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตอง
เหมาะสม  ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุง
ประโยชนของสถาบันมากกวาประโยชนสวนตน 

1.3) การมุงมั่นเพื่อบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation): ความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน    ตามเปาหมายที่ยาก โดดเดน และทาทาย 

1.4) ใฝเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 

1.5) การทํางานเปนทีม ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งในทีมงานหนวยงาน 
หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการสราง 
และดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 



 

๓๗ 
 
  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 

       เปน Competency ที่ใชเฉพาะตําแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงเพื่อใหม่ันใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม   ตอการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รบัผิดชอบประกอบดวย 

2.1) ความรูและความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและขั้นตอน
การทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได 

2.2) ทักษะที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชํานาญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
ในงานที่รับผิดชอบ 

     2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทํา    หรือ
คุณลกัษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบล/องคการบริหารสวนตําบล 

2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ  
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 

 

  รูปแบบที ่2 การพจิารณาความดีความชอบประจําป 
 การพิจารณาความดีความชอบประจําปบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง อิงตามผล
การประเมินการปฏิบัติงานประจําป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล เปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรปุสําหรับผูบริหาร 



การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
...................................................... 

  การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
วัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนฝกอบรมประจําปใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมากที่สุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลคําโคกสูงจากผลการสํารวจขอมูลสามารถสรุปได ดังน้ี 
ขอมูลทั่วไป 
  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด..........คน จากทั้งหมด.............สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 100) มี
การกระจายขอมูลอยางทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ  และหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
  ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว เปนพนักงาน...............รอยละ....... ลูกจางประจํารอยละ .........
พนักงานจางตามภารกิจ รอยละ.......... และพนกังานจางทั่วไปรอยละ............ 
  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามเปนผูจบปริญญาโท รอยละ...........ระดับปริญญาตรีรอยละ
............และระดับตํ่ากวาปริญญาตรรีอยละ............... 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณในการทํางานพบวารอยละ.......อายุงานไมเกิน 5 ป รอยละ.....มี
อายุงานระหวาง..........ป  รอยละ.........มีอายุงานมากกวา 10 ป 
หลักสูตรความตองการของบุคลากร   
  หลักสูตรที่มีความตองการมากที่สุดตามลาํดับจากมากไปหานอย คือ 

ลําดับ หลักสูตร รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
1 หลักสูตรดานความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง  
2 หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
3 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
4 หลักสูตรดานการบริหาร  
5 หลักสูตรดานคุณธรรม  และจริยธรรม  

ระยะเวลาการฝกอบรม 
  สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ.......พอใจที่จะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝกอบรมรอยละ............พอใจในระยะเวลาการฝกอบรม  5 - 7  วัน  รอยละ............พอใจในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝกอบรมมากกวา 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบมากกวาหนึ่งทางเลือก 
สถานที่ฝกอบรม 
  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ.......................เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมที่จังหวัดสกลนคร           
รอยละ.......................เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมตางจังหวัด 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  จากผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง จะเปน
ขอมลูใหไดทราบความตองการในการเขารับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ประสบการณของบุคลากร
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง ทุกระดับ เปนการสรางการมีสวนรวมเพื่อนําขอมูลท่ีเปนจริงมา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณคาใชจาย การประเมินติดตามผลการ
ฝกอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบล 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง 
ที่    247 /2563 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
********************************** 

อํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธาน ี
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล   

เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลตําบลคําโคกสูง  เปนไปดวยความถูกตอง               
องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงแตงต้ังบุคคลดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้   

1. นายทอง   นันทะเขต  นายกองคการบริหารสวนคําโคกสูง  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญพันธ  ศรีหลิ่ง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง           กรรมการ 
3. นางสาวรัชนีกร  ทูลธรรม  ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. นางอัญชนท   ทิพเนน  หัวหนาสํานักปลัด            กรรมการ 
5. นายศราวุธ   ศรีหริ่ง   ผูอํานวยการกองการศกึษา                     กรรมการ 
6. นายสถิตพงษ  ดวงศรี  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร           กรรมการ 
7. นางพัชรียา  ศรีหริ่ง                  นกัทรัพยากรบุคคล             เลขานุการ 

  โดยใหคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  โดยคํานึงถึงอํานาจ หนาที่ความรับผิดชอบ          
ในการปฏิบัติหนาที่ที่จะพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง ณ วันที่   19   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
             นายทอง  นันทะเขต 

                                             นายกองคกาบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง 
 

 
 
 
 
 



                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ   งานการเจาหนาท่ี สาํนักปลัด องคการบริหารสวนตาํบลคาํโคกสูง 

ที่  อด  84101/.....................  วันที่        ตุลาคม   2563                                . 
เรื่อง    ขอเชิญคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเขารวมประชุม                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
เรียน   คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

  ตามคาํสั่งองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง  ที่       /2563   ลงวันที่    เดือน ตุลาคม  2563           
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่งทานไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการฯ ในการจัดทําแผน
ดังกลาว  ดังนั้น เพื่อใหการวางแผนในการพัฒนาพนักงานสวนตําบลในสังกัดเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอเชิญ
ทานเขารวมประชุม วิเคราะห วางแผน การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลคํา
โคกสูง ในวันท่ี     เดือน ตุลาคม  2563   เวลา ........................       น.  ณ หองนายกองคการบริหารสวนตําบล
คําโคกสูง   
 
  จึงแจงมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว 
 
 
 

 
นายทอง  นันทะเขต 

                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
วันที่     ตุลาคม   2563    เวลา  ...........................  น. 

ณ  หองนายกองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   
                    ***************************************************  
ผูมาประชุม 

   ๑.  นายทอง   นันทะเขต  นายกองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายบุญพันธ  ศรหีลิ่ง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง          กรรมการ 
   3.  นางสาวรัชนีกร  ทูลธรรม ผูอํานวยการกองคลัง           กรรมการ 
   4.  นางอัญชนา  ทิพเนน  หัวหนาสํานักปลัด           กรรมการ 
   ๕.  นายศราวุธ   ศรีหริ่ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา                   กรรมการ 
   ๖.  นายสถิตพงษ  ดวงศรี  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร         กรรมการ 
   ๗.  นางพัชรียา  ศรีหริ่ง             นักทรัพยากรบุคคล          เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 
    -ไมม-ี 

 

เริ่มประชุมเวลา    ............................. น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
ประธานคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง ที่      /2563  ลงวันที่      เดือน  
                  ตุลาคม  2563  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังมีรายนาม
ตอไปนี ้

   ๑.  นายทอง   นันทะเขต  นายกองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายบุญพันธ  ศรหีลิ่ง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง          กรรมการ 
   3.  นางสาวรัชนีกร  ทูลธรรม ผูอํานวยการกองคลัง           กรรมการ 
   4.  นางอัญชนา  ทิพเนน  หัวหนาสํานักปลัด           กรรมการ 
   ๕.  นายศราวุธ   ศรีหริ่ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา                   กรรมการ 
   ๖.  นายสถิตพงษ  ดวงศรี  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร         กรรมการ 
   ๗.  นางพัชรียา  ศรีหริ่ง             นักทรัพยากรบุคคล          เลขานุการ 

    คณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้ 
1.  กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ในดานตาง ๆ ประกอบดวย  ดาน
ความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง  ดานการบริหาร    ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานศีลธรรมคุณธรรม 
จริยธรรม     
2. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบ กํากับดูแลและติดตามประเมินผล
การดาํเนินการพัฒนาบุคลากร พรอมท้ังพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

ที่ประชุม           รบัทราบ    
 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา        

- ไมมี   
 
 



-๒- 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  
2564 -2566 

 

ประธานคณะกรรมการฯ - เมื่อท่ีประชุมพรอม นายทอง  นันทะเขต  นากองคการบริหารสวนตําบล       
คําโคกสูง ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม ตามที่
องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงจักไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2564-
2566 นั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามแผนและมีการพัฒนา
บุคลากรภายในองคกร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น 
เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาบุคลากรขององคกร ดังน้ันเพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ ใหนักทรัพยากรบุคคล เลขาฯ  เปนผูเสนอ
รายละเอียดการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใหแกคณะกรรมการจัดทําแผนทราบ
เพื่อพิจารณา 

 

เลขานุการ - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 2545 สวนท่ี 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล ขอ 299 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากร ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาบุคลากร ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปน
แผนการพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 3 หลักสูตรการพัฒนา คือ สายงาน
ผูบริหาร  สายงานผูปฏิบัติ  สายงานพนักงานจาง   และวิธีการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล ไดแก  
1. การปฐมนิเทศ   
2.การฝกอบรม   
3. การใหทุนการศึกษา    
4. การประชุมสัมมนา  
5. การสอนงานและใหคําปรึกษา  
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลอาจดําเนินการเอง หรือ
อาจดําเนนิการรวมกับคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร หรือสง
บุคลากรไปอบรมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือหนวยงานราชการ 
อ่ืนที่เกี่ยวของ โดยใชงบประมาณตามที่ไดกําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และมีการติดตามประเมินผล หลังจากผูเขา 
รับการพัฒนาภายใน 7 วัน นับแตวันที่กลับมาจาก อบรม/สัมมนาฯลฯ และ
ประเมินผลทุกระยะเวลา 6 เดือน และนําผลการประเมินผลของคณะกรรมการ 
เปนขอมูลเพื่อกําหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาบุคลากรให 
หนวยงานตอไป และในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในทุกหลักสูตรยกเวน
การศกึษาตอใหเวนชวงระยะเวลาการฝกอบรมในระหวางการประเมินเลื่อน 
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ขั้นเงินเดือนประจําป ท้ัง 2 ครั้ง เพื่อเกิดความเปนธรรมและโปรงใสในการ
ประเมินเลื่อนขั้น ท้ัง 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ปลายเดือนมีนาคม-ตนเดือนเมษายน 
และ ครั้งท่ี 2 ปลายเดือนกันยายน-ตนเดือนตุลาคม  ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวน
จึงจะสามารถอนุมัติใหเดินทางไปฝกอบรมได จึงขอมติท่ีประชุมในการจัดทําแผน
ฯ เพื่อสงไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เพื่อขอมติ
อนุมัติตอไป 

 

คณะกรรมการฯ   คณะกรรมการไดพิจารณาตามที่เสนอ และขอมติท่ีประชุม 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการทุกคน มีมติเห็นชอบ  
 

ประธานคณะกรรมการฯ - การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ในหนวยงานราชการ เปนสวนหนึ่งที่จะกําหนด
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความเขาใจ ในสายงานของตนเอง
เพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ ท่ีมีอยูใหมีย่ิงข้ึนกวาเดิม  และสรางความชํานาญใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนั้น ในวันนี้เพื่อเปนการกําหนดทิศการทางการ
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูงใหมีความชัดเจน จึงได
เชิญคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ ซึ่งไดแก ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ มารวมพิจารณาในการวางแผนและ
ยุทธศาสตรการพัฒนากันในวันนี้ สําหรับการกําหนดทิศทางการพัฒนา ขอใหแต
ละทานไดเสนอแนวทางการพัฒนาครบั 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ - การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และมีความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ เห็นควรใหจัดทําแผนการฝกอบรมทุกสายงาน ใน
แผนพัฒนาบุคลากร เพราะทุกตําแหนงมีความสําคัญที่จะตองพัฒนาความรูดาน
ระเบียบปฏิบัติใหทันกับกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมตลอด 

 

หัวหนาสํานักปลัด  – ในสวนของสํานักงานปลัด นักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ เปน
ผูรับผิดชอบโดยหนาที่อยูแลว และมีความรูความสามารถที่จะตอบคําถาม  และ
เสนอแนะ          ในเรื่องดังกลาวได เปนอยางดี ประกอบกับ รางแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 กระผมไดให ผูรับผิดชอบงาน
บุคคลตรวจทาน          ในเบื้องตนเพื่อความครอบคลุมดวยแลวครับ  สวน
แผนพัฒนาบุคลากร ไดแนบมาพรอมกับวาระแลว ใหทุกทานพิจารณาพรอมๆ 
ตามขอดังนี้เลยครับ 

- หลักการและเหตุผล        

- ความหมายของการพัฒนาบุคลากร     

- วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   
- เปาหมายในการพัฒนา        

- ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 

- ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร    

- ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลการ     
- ปญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร    

- การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   

- โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง ไดกําหนดแผนงาน
และโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร 9 กลยุทธ เพื่อตอบ
โจทยยุทธศาสตร ดังนี้ครับ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธที่ 2 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับความกาวหนาในสายงาน 
กลยุทธที่ 3 สงเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากรทกุระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 
กลยุทธที่ 2 สงเสรมิใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเปนผูนาํการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากร ใหยอมรบัการการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในองคกร ในอนาคต  
กลยุทธที่ 2 สงเสรมิและพฒันาใหบุคลากรรวมมือกับเครือขาย 
หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกัน
พัฒนา 

กลยุทธที่ 1 สงเสรมิใหบุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืน
และปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 
กลยุทธที่ 2 สงเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายใน
องคกร ทุกวาระ (KM) เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 
                     โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   
                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

                 ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร     งานบรหิาร
ทั่วไป 

 
2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดงูาน 

ของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงาน ลุกจาง และพนักงาน
จาง กลุมแกนนําชุมชน และกลุมเปาหมาย
อื่น ๆ  

   งานบรหิาร
ทั่วไป 

3 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือพฒันา
ทักษะใหสอดคลองกับสมรรถนะในการ
ปฏิบัตขิองแตละสายงาน จากหนวยงาน
อื่น ทั้งพนักงานและพนักงานจาง 

   งานการ
เจาหนาที่ 
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการทํางานของแตละสายงาน 
จากหนวยงานอื่น 

   งานการเจาหนาที่ 

2 จัดทาํฐานขอมูลการฝกอบรมของบุคลากร    งานการ
เจาหนาที่ 

 

ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร    ทุกสวนราชการ 
 

2 
 

กิจกรรม 5 ส.    ทุกสวนราชการ 

 

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม     สํานักปลดั 
2 โครงการใหความรูดานการปองกันการ

ทุจริตและการปองกันผลประโยชนทับซอน 
- -  งานนิติการ 

3 จัดทําคูมอืผลประโยชนทับซอนและให
ความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากร 

   งานนิติการ 

4 โครงการยกยองชมเชยบคุลากรดีเดน    งานการเจาหนาที่ 
5 จัดทําคูมอืการใหบรกิารและปรบัปรุงศูนย

ขอมลูขาวสาร  การเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของประชาชน ตอองคการบรหิารสวน
ตําบลคําโคกสูง 

   สํานักงาน 
ปลัด  

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่  2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

 - - งานนิติการ 

2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
ขาราชการและเจาหนาที่ 

   งานนิติการ 

3 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมดานวินัยและ
รักษาวินัยในการทํางาน 

   ทุกสวนราชการ 

-๖- 
 



ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นกับองคกรในอนาคต 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 สงบุคลากรเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง เชน ภาวะการเปนผูนํา 
การเขาสูประชาคมอาเซียน การเขาสู 
อปท.ยุค 4.0 
 

   ทุกสวนราชการ 

 
ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรในองคกรบูรณาการรวมกับหนวยงาน
อ่ืน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการใหความรูเก่ียวกับการปองกันการ
ทุจริตในภาครัฐ รวมกับสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินภาค 9 และสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ จังหวดั
อุดรธานี  

   สํานักงาน 
ปลัด 

และทุกสวน
ราชการ 
รวมกัน 

2 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบและ
วิธีการจัดซื้อจดัจางในภาครฐั รวมกับ
สํานักงานตรวจเงนิแผนดินภาค 9 และ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิจังหวัดอุดรธานี 

   สํานักงาน 
ปลัด 

3 โครงการองคการบริหารสวนตําบล
เคลื่อนท่ี  

   ทุกสวน 
ราชการ 

1 จัดกิจกรรมการสรางสวนราชการเปนองคกร
เรียนรู เชน จดัทําคูมอืการปฏิบัตริาชการ 
แผนพับ คูมอืการทํางาน  กฎระเบียบการ
ปฏิบัติราชการในสายงานของตนเพ่ือ
เผยแพรใหกับบุคลากรในสังกัด 

   ทุกสวน 
ราชการ    

 
 
 
 
 
 
 

 
                             -๗- 
 
ยุทธศาสตรที่  4 การสรางวฒันธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
                     และรวมกันพัฒนา 



กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกร   
เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สวนที่มาของงาน  โครงการ หรือ กิจกรรมที่ ฝายเลขาไดบรรจุลงในแผนนั้น           
ไดดําเนินการใหหัวหนาสวนราชการประชุมผูใตบังคับบัญชา เพื่อเสนอความตองการพัฒนา
รายบุคคล วาแตละคนมทีักษะ ระดับใด และมีความตองการพัฒนาทักษะในดานใด  โดยออก
แบบสอบถามเปนรายบุคคล และเม่ือไดปญหาและความตองการในเบื้องตนของบุคลากรแลว 
นํามารวบรวมเพื่อพิจารณาจัดทําเปนโครงการ งาน หรือ กิจกรรมที่บรรจุในแผนครบั   

- การแสดงเจตจํานงเพื่อเขารับการอบรมเปนรายกรณี หลังจากที่แผนพัฒนา
ออกไปแลว และมีหนังสือใหเขารับการอบรม หรือตองการเขารับการอบรมตามโครงการหนึ่ง  
ซึ่งบุคลากรตองจัดทําระบบรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยระบุถึงเหตุผลและ
ความจําเปนในการที่จะเขารับการอบรมในโครงการ น้ัน ๆ ครบั 

- การรายงานผลหลังจากที่กลับมาจากอบรม ซึ่งเมื่อแผนพัฒนาบุคลากรได
ประกาศใชแลว  บุคลากรที่เขารับการอบรม หรือหนวยงานของเราเองจัดการอบรมตอง
รายงานผลการอบรม ใหกับผูบริหารทราบ ซึ่งก็คือ การงานตามลําดับชั้นถึงนายกนั่นเองครับ   

- การรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หมายถึงการรายงานผล
เมื่อดําเนินการตามแผนน้ี ซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการที่จะรายงานผลใหผูบริหารทราบ  
ดังนั้นแลว ในการรายงานผลการดําเนินการตามแผน จึงมีความสัมพันธกันทางเอกสาร เชน 
หากผู เขารับการอบรมไปอบรมเรียบรอยแลว ไมรายงานตอคณะกรรมการยอมไมมี
เอกสารรายงานสรุปประจําป หรือรายไตรมาส ใหนายกทราบได   

 

ประธานกรรมการฯ  - ใหคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเลยครับ 
  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล - ผมวาแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมแลวครับ 
 

-๘- 
หัวหนาสํานักปลัด   - เห็นดวยคะ 

 
ผูอํานวยการกองการศึกษา - ผมเห็นดวยครบั 
 
ผูอํานวยการกองคลัง   – เห็นดวยคะ 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนของสวนราชการ 

   ทุกสวน 
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรูในองคกร 
(knowledge Management /KM) 

   ทุกสวน 
ราชการ 

3 กิจกรรมเสรมิสรางความสัมพันธในอันดี
ใหกับบุคลากร (กิจกรรมยอยตาม
สถานการณ ปละไมนอยกวา 5 กจิกรรม) 

   ทุกสวน 
ราชการ 

4 โครงการสํารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากรในสังกัด 

   งานการเจาหนาที่ 



 
ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร– เห็นดวยครับ 
 
ท่ีประชุม    - เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 –2566   
                                         เพื่อใหใชประกอบในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอื่น ๆ 

- ไมมี 
 
ประธานคณะกรรมการฯ เมื่อไมมีคณะกรรมการฯ  ทานใดเสนอเพิ่มเติมจึงขอปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา   .................................... น. 
 
 

                           (ลงชื่อ)         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางพัชรียา ศรีหริ่ง) 
                 นักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

                           (ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายบุญพันธ  ศรีหลิ่ง) 

                  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ราง- 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลองคการบรหิารสวนตําบลคําโคกสูง 
 เรื่อง    การใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 

------------------------------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 
2545 สวนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขอ 269 และตามมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งท่ี  12/2563  เมื่อวันที่   27  ตุลาคม  2563   เห็นชอบให
มีการประกาศใชแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 ขององคการบริหาร
สวนตําบลแมสลองใน  จึงประกาศใชแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566) 

  ท้ังนี้    ตั้งแตวันที่   1     ตุลาคม   2563   เปนตนไป                     

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

         (ลงชื่อ)      ทอง   นันทะเขต 
 
 
 (นายทอง   นันทะเขต) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแผนพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
ประจาํปงบประมาณ 2564 

 

หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย 
1.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

2.หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติราชการในแตละสาย
งาน 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

  
 

       

3.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

   
 

      

4. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

 

หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย 
5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จรยิธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

6. หลักสูตรเก่ียวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน
การทํางานของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

         

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ

- สถาบันการศึกษา   
 

       



กระทรวงมหาดไทยได 
9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา          

 

ตารางแผนพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
ประจาํปงบประมาณ 2565 

 

หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย 
1.หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

  
 

       

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

   
 

      

3. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

4.หลักสูตรดานการบรหิาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

 

หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย 
5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จรยิธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

6. หลักสูตรเก่ียวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 

         



การทํางานของคนในองคกร ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา   
 

       

9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา          

 

ตารางแผนพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง อําเภอวังสามหมอ  จังหวัดอดุรธานี 
ประจาํปงบประมาณ 2566 

 

หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย 
1.หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

  
 

       

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

   
 

      

3. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

4.หลักสูตรดานการบรหิาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

 

หลกัสตูรการพฒันา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย 
5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จรยิธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         



6. หลักสูตรเก่ียวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน
การทํางานของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- องคการบรหิารสวนตําบล
ดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

         

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา   
 

       

9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา          

 


