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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
********************************** 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนโคกเริงรมย์  ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2564 – 2566       
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  และเพ่ือเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา  11 และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ                
ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ต าบล และจัดท าให้
ครอบคลุมถึงบุคลากร ฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง นั้น  

องค์การบริหารส่วนโคกเริงรมย์ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. 2564 – 
2566 ต่อไป   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่    20     ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

(นายวิมล  บุญไชย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปีบงประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต า บล    

โคกเริงรมย์ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์ ซึ่งทาให้
ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ  ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระ
งานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง  การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ตลอดจนข้อสรุปจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต า บลโคกเริงรมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว  บุคลากรขององค์การบริหารส่วน ต าบลจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์ ได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ไว้ ณ ที่นี ้ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
19 ตุลาคม 2563 
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ส่วนที ่1 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากาลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความ
รับผิดชอบ ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนโคกเริงรมย์ จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ      
มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”  

ทันสมัย (M : Modern)  
: ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ  

ร่วมใจประสาน (U : UMTY)  
: ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย  

บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND)  
: การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ทางานให้ประชาชน 

ชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)  
: ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และ      

เป็นธรรม 
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พันธกิจ (Mission)  

- สร้างระบบการพัฒนากาลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน  
-ส่งเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการ        

มีสัมพันธภาพที่ดี  
-ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.โคกเริงรมย์ ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง  
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ  
-ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทางาน  

ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน  
 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

-บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ  

-ระบบการพัฒนากาลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ
พัฒนาบุคลากรของ อบต.โคกเริงรมย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ  
- กระบวนการเรียนรู้ของบุคลกรสังกัด อบต.โคกเริงรมย์ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และ

เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
จุดแข็ง (Sternths : S)  

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท ในจังหวัดชัยภูมิ 
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมอย่างทั่วถึง  
5. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน

สานักงาน  
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ  
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง ปริมาณงานมากกว่าจานวน

บุคลากร  
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติ  

 
- 
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โอกาส (Opportunities : O)  

1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร  
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน  
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน  
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน  

 
อุปสรรค (Threat : T)  

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน  
3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย  
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด  
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มากกว่าการพัฒนาคน  

 
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร  

1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร  
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ  
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ 

(Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based management) และการจัดท า
ข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร  

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-benefit analysis 
ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่าง  ๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท า
เป้าหมายการท างานและวัดผลงานของงานบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร 
(Organization scorecards)  
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร  

1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน   
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the organization 
desirable)  

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies and 
strategies to all employees)  

5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain 
ethical policies and socially responsible behavior)  

6. พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  
 
ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร  

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน  

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน  

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน  

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร  
1.2 แผนงานการจัดทาระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด  
อบต.โคกเริงรมย์  
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร  
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.โคกเริงรมย์ 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม  
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง)  
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)  
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน  
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
อบต.  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร  
*การดาเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์
กาลังคน อบต.โคกเริงรมย์  
 
*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง  

*จานวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์ก าลังคน อบต.      
โคกเริงรมย์  
*จ านวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง  

*จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางและการด าเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.โคกเริงรมย์  
*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ าทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม          
12 ครั้ง/ปี  

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด อบต.โคกเริงรมย์ 
*การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด  
 
 
 
*การหาความจ าเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร  

*หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
อบต.โคกเริงรมย์ จัดท าแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดปีงบประมาณ 
2564-2566 แล้วเสร็จ  
*ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจาเป็น(Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความจา
เป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือเป็นข้อมูล  

*ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด อบต.
โคกเริงรมย์ จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด  
 
 
*ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหาความ
จ าเป็น (Training Need) เบื้องต้น
ในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนการพัฒนา  
บุคากรในสังกัด  

* การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร  
 

* มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน  
* มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี งบประมาณ 
2564 -2566  

* จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2564 -
2566  
 

* การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
อบต.โคกเริงรมย์ 
 

* มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ อบต.      
โคกเริงรมย์  
 

* ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที  
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร  
-มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัด  
 

-มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัดทุกระดับ  
 

-ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับใช้ได้
ทันที  

-การเลื่อนข้ันเงินเดือน ข้าราชการใน
สังกัด  

-มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด  

-อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ทุกระดับในสังกัด  

-การด าเนินการทางวินัย  
 

-มีการด าเนินการทางวินัยเมื่อ
พนักงานท าผิดวินัย  
 

-นายก อบต. สามารถด าเนินการ
ทางวินัยสาหรับข้าราชการท้องถิ่น
และบุคลากรในสังกัด  

-การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด  

-การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด  

-การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด  

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ  
-การจัดท าทะเบียนข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ  
 

-มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ  
 

- มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการศึกษา
ต่อ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้
บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the Right man 
on the Right job) น าไปสู้การ
จัดตั้งธนาคารสมอง (Think Tank)  

-โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

-มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
ตามความต้องการขององค์กร  

-ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ    
ตามความต้องการขององค์กร  
 

-โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ  

-มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก  
 

-มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
รอรมดูงานกับหน่วยงานภายนอก 
ในต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง)  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน)  

-มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา       
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การ
ให้ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ตามความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานโดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าเป็นหลักสูตรกลาง  
 
-มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา       
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ  

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
จัดท าหลักสูตรกลางเพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนและบุคลากรในสังกัด    
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ  
 
 
 
 
 
-ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากาลังคน  
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนากาลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ อบต.  

-มีการท าแผนการจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
 
 
-มีการท าโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพ้ืนที่ อบต.โคกเริงรมย์  
 
 
 
-มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.โคกเริงรมย์  

-จัดให้มีคณะทางานจัดทาระบบการ
บริหารความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2564 -
2566  
-สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
โคกเริงรมย์  เป็นการแสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
-จัดให้มีการจัดท าโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก อบต.โคกเริงรมย์ เพื่อเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร  
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การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

องค์การบริหารส่วนโคกเริงรมย์ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้  

1 การบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จะด าเนินการดังนี้  
1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ท าหน้าที่ 

วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล แสดงดังรูป 

 

 

                                                                                    
  

 

                                                                                         …………………….. 

 

 

 

 

             
             
             
             
   

 

รูปแสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

ความหมาย                                    สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

  ................................. การประสานงาน  

           Flow ของการรายงาน 

 

นายยก อบต.โคกเริงรมย์ 
(CEO) 

ปลัด อบต.โคกเริงรมย์ 
(CkO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

  ส านักปลัด   กองคลัง   กอง
ช่าง 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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1. ให้คณะทางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผลการท างานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนโคกเริงรมย์ และผู้บริหารระดับสูง เป็น
ประจ าทุก  6 เดือน  

2. เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์
ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้องด าเนินการต่อไป  

3. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ที่สองคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 
เพ่ือเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน  

4. สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ  
 

2. การติดตามประเมินผล  
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้  
ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้  
-ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(Output)  
-ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเเร็จและผลกระทบของโครงการ 
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ส่วนที่ 2 
หลักการและเหตุผล 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง  
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การบริหารจัดการยุคใหม่  

ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทางาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบ
ใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง  ๆ มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการ  
ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  

๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ “ส่วน

ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง  ๆ เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  
ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน  ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศ
ไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสียใหม่  จากที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิด
ใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  จึง
ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ  
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  

รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ  

เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  

๔. การสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  เพ่ือการนามา
พัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”  

๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ  
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนต า ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต า ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
เพ่ือให้เป็นการพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น  โดยจัดทา
ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลและจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลกร 



-11- 

ส่วนที ่3 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  
๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  

ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

มากที่สุด  
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้  ในการปฏิบัติงานดังนี้  

๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง  
๓. ด้านการบริหาร  
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม  

 
เป้าหมายของการพัฒนา  

๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร  
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนต าและลูกจ้างประจา  
๓. การพัฒนาพนักงานจ้าง  
๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
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ส่วนที ่4 
หลักสูตรการพัฒนา 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕64-2566)  
๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  
๒. หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
๓. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
๔. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
๕. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
6. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  

 
๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง  

๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
2. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง/ผู้อานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
3. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/ผู้อานวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
4. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าสานักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
5. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
6. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
7. หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
8. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
9. หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
10. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
11. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
12. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินฯ/นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
13. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
14. หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
15. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
16. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  
17. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท  
18. เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร อบต.โคกเริงรมย์  
19. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและผู้ทาท้องที่ ท้องถิ่น  
20. หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
21.หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 5 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 
 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.  
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
นายก อบต.ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นายก อบต. ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

2 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.  
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
รองนายก อบต.ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองนายก อบต. 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

3 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก  
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
เลขานุการนายก อบต.ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งข้ึน 

เลขานุการนายก อบต. 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

4 
 
 

หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา  
อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ  
ประธาน/รองประธานสภา อบต.ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งข้ึน 

ประธาน/รองประธานสภา 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

5 หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ  
สมาชิกสภา อบต.ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภา อบต. 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 
 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ  
นักบริหารงานท้องถิ่น ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

2 
 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ  
นักบริหารงานคลัง ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

3 
 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ  
นักบริหารงานช่าง ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งข้ึน 

 พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ทั่วไป/หัวหน้าส านักปลัดหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ  
นักบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าส านัก
ปลัดให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

6 
 
 
 

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

7 
 
 
 

หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

8 
 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

 พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

9 หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

10 หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

11 
 
 
 

หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  
 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

12 
 
 
 

หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินฯ/
นักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

13 
 
 
 

หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

 พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

14 หลักสูตรนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

15 หลักสูตรพนักงานจ้างทุก
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

16 
 
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

17 
 
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท  
 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

18 
 
 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดู
งานพนักงานส่วนต าบลและ
บุคลากร อบต.โคกเริงรมย์ 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

 พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

19 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล
และผู้ทาท้องที่ ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 /  

20 หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษี
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างบ ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

21 หลักสูตรการจัดท างบประมาณ
ระบบ e-Laass หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างบ ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 
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ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย.
64 

พ.ค. 
64 

ม.ิย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหต ุ

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน -              
2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน -              
3 สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกคน 
อบต.              

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน
หน้าท่ีหรืองานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

อบต.              

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้
พนักงาน สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร 

อบต.              

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ สรุปความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชา ตามล าดับและสรุป
ก าหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

-              

7 สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท -              
8 อมรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม       

อสม. อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน 
อบต.              
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ส่วนที่ 6 
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64-2566) 
องค์การบริหารส่วนโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของ 

งบประมาณ 2564 2565 2566 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือ

หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

180,000 180,000 180,000 ส านักปลัด 
 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

180,000 180,000 180,000 กองคลัง 
 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

180,000 180,000 180,000 กองช่าง 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/
หัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

180,000 180,000 180,000 ส านักปลัด 
 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

180,000 90,000 180,000 ส านักปลัด 
 

6 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

180,000 90,000 180,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

7 หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

180,000 90,000 180,000 ส านักปลัด  

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

180,000 90,000 180,000 ส านักปลัด 

9 หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

180,000 90,000 180,000 กองการศึกษาฯ 

10 หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา 

11 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

100,000 60,000 1000,000 กองคลัง 

12 หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินฯ/นักวิชาการ
เงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

100,000 60,000 1000,000 กองคลัง 

13 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

100,000 60,000 1000,000 กองคลัง 

14 หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

100,000 60,000 1000,000 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของ 
งบประมาณ 2564 2565 2566 

15 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

100,000 60,000 1000,000 ส านักปลัด 

16 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

- - - ส านักปลัด 

17 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  

- - - ส านักปลัด 

18 เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนต าบลและบุคลากร อบต.โคกเริงรมย์ 

400,000 50,000 400,000 กองการศึกษาฯ 

19 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบลและผู้ทาท้องที่ ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

20 หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษีหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

100,000 60,000 100,000 กองคลัง 

21 หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ        
e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

100,000 60,000 100,000 กองคลัง 
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ส่วนที ่7 
การติดตามประเมินผล 

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

ประกอบด้วย  
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ  
๓. หัวหน้าส่วนทุกส่วน    กรรมการ  
๔. หัวหน้าส่วนทุกส่วน    กรรมการ  
๕. นักทรัพยากรบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  กรรมการ/เลขานุการ  
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการติดตาม

ประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
การติดตามและประเมินผล  

๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา  ภายใน ๗ วันท าการ 
นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล   

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อน
และหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑  

๓. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป  

๔. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน  

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี              
โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อย 60 

 

 

 

 

 


