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องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญา้ 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

คำนำคำนำ  
 

อ งค์ ก า รบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ล ล าด ห ญ้ า  ได้ มี ก า รจั ด ท ำแ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล าก ร   ๓  ปี                      
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)เพ่ือพัฒนาบุคลากร  โดยเพ่ิมพูนความรู้   ทักษะ   ทัศนคติที่ดี   มีคุณธรรมและจริยธรรม        
อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร  สนองตอบต่อ
ความต้องการประชาชนได้ เป็นอย่างดีภายใต้กรอบ ระเบียบ แนวทาง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ             
การบริหารงานบุคคล   
  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมต่อภารกิจอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนปฏิบัติงานได ้
 

 
 

 
                 งานบริหารงานบุคคล 
  องคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ปี 
ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
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    ๗. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  บทที่ บทที่ ๑๑  
บทนำบทนำ  

 

       ๑๑..    หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
 

  ๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ เรื่อง 
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ข้อ ๒๕๘-๒๙๕ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหาร ส่วนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  ๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ เรื่อง 
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ข้อ ๒๖๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลาง 

๑.๓ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อัน
จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
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  (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐ สถานที่โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ  
  (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  (๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าจึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ในการปฏิบัติงานราชการและการบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

          ๒๒..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
 

  ๒.๑  เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนและทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดหญ้ามีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒  เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนและทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดหญ้าได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  ๒.๓  เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดหญ้ามีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

๒.๔  เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนและทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ลาดหญ้า มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 
  ๒.๕  เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนและทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ลาดหญ้ามีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๖  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล
ทุกคนและทุกตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
  ๒.๗  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในด้านการดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลทุกคนและทุกตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
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          ๓๓..  เป้าหมายเป้าหมาย  
 

  ๓๓..๑๑  เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  
   บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อันประกอบไปด้วยพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
    ๓๓..๒๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

              ๔๔..  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
    ๔๔..๑๑  การเตรียมการและการวางแผนการเตรียมการและการวางแผน  
   (๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
   (๒) พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง ที่จะส่งผลในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
   (๓) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  

๔๔..๒๒  การดำเนินการพัฒนาการดำเนินการพัฒนา  
    คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลลาด
หญ้าเห็นสมควร  ให้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้ านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสายงานที่
ดำรงอยู่ตามกรอบ    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี   
   (๒) ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ 
    (๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
    (๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
    (๓)  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
    (๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
    (๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 



 

--  ๔๔  --  
 
   (๓) วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นหน่วย
ดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ได้  ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
    (๑)  การปฐมนิเทศ 
    (๒)  การฝึกอบรม 
    (๓)  การศึกษาหรือดูงาน 
    (๔)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
    (๕)  การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
   (๔) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าต้องจัดสรร
งบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างชัดเจนแน่นอน โดย
คำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้  จะดำเนินการนำการบริหารจัดการ PDCA Cycle มาใช้ขับเคลื่อนสำหรับการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
นิยามเดิมนิยามเดิม  ขยายความขยายความ  
  P (Plan) P = Priority & Purpose & Plan 
  D (Do)  D = Do & Directing & Organizing 
  C (Check) C = Check & Control & Continue 
  A (Act)  A = Adjust plan & Action to improvement 
  ๑๑. . PP  คือ การวางแผน (คือ การวางแผน (PPllaann))  การทำงานการทำงาน ซึ่งต้องรู้ว่า จะให้ใครทำ (Who) ทำอะไร (What) ทำ
ที่ไหน (Where) ทำเมื่อไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When) ทำอย่างไร (How) ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ (How much) 
ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose) ปัญหา มันเริ่มต้นจาก คน ๑ คน ไม่ได้มีงานเดียว ทุก ๆ คน มีทั้งงานด่วน 
งานแทรก งานของหัวหน้า งานของเพ่ือน สารพัดงาน และที่วุ่นวายมากขึ้นไปอีก หากองค์กรมีหลายนาย ซึ่งแต่ละ
นาย ก็สุดที่จะเอาแต่ใจตัวเอง เอาใจไม่ถูก ดังนั้น คนทำงานจึงเริ่มรวน ไม่รู้จะทำงานไหนก่อน พอจะเริ่มทำงานนั้น 
ผู้ร่วมงานถูกดึงไปทำอย่างอ่ืน งานรันต่อไม่ได้ พอทำงานหนึ่งเสร็จ เวลาไม่พอที่จะทำงานถัดไป ต้องปรับวิธีการอีก
แล้ว แต่การปรับ How แบบเหลือเวลาทำงานน้อย ๆ มักจะทำได้ยาก สุดท้ายทีมงานก็ต้องวกกลับมาปรึกษาหัวหน้า
ทีมอีกครั้ง สำหรับปัญหาเหล่านี้ หากจะแก้ ต้องทำให้ความผันผวนของการดำเนินตามแผนงานมีให้น้อยลง ซึ่งคนที่
เป็นหัวหน้าทีม จำเป็นต้อง Priority งานทุก ๆ งาน ต้องกำหนดเป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไว้ชัดเจน แล้ว
จึงวางแผนงาน (Plan) และหากต้องการให้ทีมงานปรับตัวได้เร็ว หัวหน้าทีมจะต้องสอน (Coaching) วิธีคิดให้กับ
ทีมงานด้วย ในขณะเดียวกัน หัวหน้าทีมต้องปรับแผนงานเร็ว เพ่ือที่จะได้นำพาทีมงาน ทำงานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได ้

 
 



 

- ๕ - 
 
  ๒๒. . DD  คือ การลงมือทำ (คือ การลงมือทำ (DDOO) )   
   ปัญหามันเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนของหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น แม้ว่าตอนวางแผน จะบอกว่า 
ให้ใครทำ ให้ฝ่ายไหนทำบ้าง แต่ไม่ได้ระบุไปว่าใครเป็นเจ้าภาพหลัก ทำให้ทีมงานเกี่ยงงานกันได้ง่าย ยิ่งหากไม่ชอบ
หน้ากันด้วยแล้ว งานยิ่งไม่เดินเลย หรือ ในตอนวางแผน บอกว่า จะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ เท่านี้ แต่พอทำจริง 
ปริมาณไม่พอใช้ เพราะตอนวางแผน มองว่างบประมาณไม่พอเลยตัดโน่น ตัดนี่จนความเป็นจริง เกิดความไม่
เพียงพอต่อการทำงาน ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ สิ่งที่ต้องทำในฐานะหัวหน้าทีมงาน ก็คือ การระมัดระวังในการ
นำทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยากทำงาน 
(Motivation) และหัวหน้าทีมยังต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย รวมถึง ต้องมีการจัด
กำลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน (Organizing) ให้ดี ก่อนที่จะดำเนินการลงมือทำ (Do) 
  

๓๓. . CC  คือ การตรวจสอบงาน (คือ การตรวจสอบงาน (CChheecckk))  
   ปัญหามันเริ่มต้นจากการตรวจสอบนั้นทำได้ง่าย แต่การนำข้อมูลที่ตรวจสอบไปใช้ควบคุมการ
ทำงานของส่วนงานนั้น ๆ มักเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือไม่ได้นำไปใช้เลย และเมื่อเวลาผ่านไป พนักงานจะมองว่า 
การตรวจสอบของเขานั้น ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องทำเลย ไม่นานพวกเขาก็จะเลิกทำการตรวจสอบงาน ดังนั้น แนว
ทางแก้ไข คือ หัวหน้าทีมงาน จะต้องเป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสังกัดทั้งหมด 
เพ่ือจะได้ทำการเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) นำข้อมูล ไปใช้ในการควบคุม (Control) ให้ผลงานเป็นไปตาม
แผน และหัวหน้างานยังจำเป็นต้องดำเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงานอย่างต่อเนื่อง 
(Continue) สม่ำเสมอ เพ่ือทำให้ทีมงาน เห็นถึงความสำคัญ ของงาน 
    ๔๔. . AA  คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้นคือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น  ((AAcctt))  
  ปัญหา คือ ในกรณีที่ผลงานออกมาไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็ไม่มีใครทำอะไรต่อ และยิ่งงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ พนักงานก็จะทำเหมือนเดิม ซึ่งทำให้องค์กรไม่พัฒนา ดังนั้น แนวทางแก้ไข คือ กรณีที่ทำงานไม่ได้
เป้าหมาย หัวหน้าทีมงาน จะต้องทำการปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเน้นในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณี
ที่ทำได้ตามแผนที่กำหนดไว้ หัวหน้าทีมงาน จำเป็นที่จะต้องทำการ สั่งการ (Command) ให้ทุกฝ่าย ตั้งเป้าหมายให้
สูงขึ้น เพื่อที่องค์กรจะได้พัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด (Action to improvement) 
  สุดท้ายศิลปะของการใช้ PDCA Cycle ให้ work ก็คือ ศิลปะของการใช้ทักษะของความเป็นผู้นำ
ทั้ ง       ๕  ทั ก ษ ะ  อั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Coaching, Communication, Consulting, Coordinating and 
Commanding 
 

 
 
 
 



 

--  ๖๖  --  
 

        ๕๕..    การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
 

  ๕.๑  ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
   ๕.๒  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 



 

    --  ๗๗  --  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์กาองค์การบริหารส่วนตำบลรบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าลาดหญ้า    อำเภออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  

  

๑๑. แนวทางการพั. แนวทางการพัฒนาบุฒนาบุคลากรคคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้าหมายเป้าหมาย  

((๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้รับ  

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนินการเองดำเนินการเอง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงานกับหน่วยงาน

อ่ืนอ่ืน  
๑ หลักสตูรเกีย่วกับนายกองค์การบรหิาร 

ส่วนตำบลหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม้ี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 /  

๒ หลักสตูรเกีย่วกับรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 /  

๓ หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหลกัสูตร
อื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่น
ตำบลให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการทำงานมากยิ่งข้ึน 

เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 /  

          
  
  



 

              --  ๘๘  --  
          ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

  แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์การองค์การบริหารบริหารส่วนตำส่วนตำบลบลลาดหญ้าลาดหญ้า  อำเภออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  

  

๑๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้าหมายเป้าหมาย  

((๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้รับ  

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนิดำเนินการเอนการเองง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงานกับหน่วยงาน

อ่ืนอ่ืน  
๔ หลักสตูรเกีย่วกับประธาน/รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
ประธาน/รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้มีทักษะ ความรู ้
และความเข้าใจในการทำงานมาก
ยิ่งข้ึน 

ประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 /  

๕ หลักสตูรเกีย่วกับสมาชิกสภาองคก์าร 
บริหารส่วนตำบล 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภาองค์การบรหิาร 
ส่วนตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 /  

๖ หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการทำงานมากยิ่งข้ึน 

เลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การทำงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 /  

  
  



 

--  ๙๙  --  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าลาดหญ้า    อำเภออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  

  

๒๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้เป้าหมายาหมาย  

((๒๕๒๕๖๔๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้รับ  

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนินการเองดำเนินการเอง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงานกับหน่วยงาน

อ่ืนอ่ืน  
๑ หลักสตูรเกีย่วกับปลดัองค์การบรหิาร 

ส่วนตำบลหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม้ี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 /  

๒ หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส่วน  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วนแตล่ะส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 /  

๓ หลักสตูรเกีย่วกับสายงานปฏิบัติการ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แตล่ะตำแหน่ง
ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การทำงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 /  

 
 



 

--  ๑๐๑๐  --  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าลาดหญ้า    อำเภออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  

  

๒๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้าหเป้าหมายมาย  

((๒๕๖๒๕๖๔๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้รับ  

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนินการเองดำเนินการเอง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงานกับหน่วยงาน

อ่ืนอ่ืน  
๔ หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างทุก

ตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
พนักงานจ้างทุกตำแหน่ง ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการทำงาน
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานจ้าง เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 /  

๕ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รบั 
การบรรจุใหม ่

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน่วยงานและบทบาทหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง ท่ีได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งใหม ่

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

 /  

๖ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานอ่ืนเชิญเข้าร่วม) 

เพื่อเพิ่มพูนความรูด้้านวิชาการและ 
การพัฒนาการด้านเทคโนโลย ี

พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

นำความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีได้ดี
ยิ่งข้ึนทำใหท้ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนและทันต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

 /  

  
  



 

--  ๑๑๑๑--  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าลาดหญ้า    อำเภออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  

  

๒๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนั. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่กงานส่วนตำบล พนักงานจ้างวนตำบล พนักงานจ้าง  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้าหมายเป้าหมาย  

((๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้รับ  

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนินการเองดำเนินการเอง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงานกับหน่วยงาน

อ่ืนอ่ืน  
๗ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นของตน 

พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรและพัฒนา
ท้องถิ่น 

 /  

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  
(หลักสูตรคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบนั
เอกชน) 

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและ
ท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรและพัฒนา
ท้องถิ่น 

 /  

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นและสถาบันตา่ง ๆ  
ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
การปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

เข้าใจถึงบทบาท
หน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
ตำแหน่ง 

 /  

  
  



 

--  ๑๒๑๒  --  
ส่ส่วนที่ วนที่ ๒๒  

แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าลาดหญ้า    อำเภออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  

  

๒๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้าหมายเป้าหมาย  

((๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้ได้รับรับ  

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนินการเองดำเนินการเอง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงานกับหน่วยงาน

อ่ืนอ่ืน  
๑๐ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี

ของหน่วยงานท้องถิ่น  
(อบรมการจดัทำแผนที่ภาษี) 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลที่
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจถึงระบบการ
จัดเก็บและระบบการบันทึกข้อมลู
ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

พนักงานส่วนตำบล  
(กองคลัง) 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาปฏิบตัิหน้าที่
ได้ตามเป้าหมายและ
สามารถนำความรู้นั้น
ไปปรับปรุงแผนงานใน
อนาคต 

 /  

๑๑ โครงการจดัทำระบบข้อมูลสถิต ิ
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อนำข้อมูลมาประกอบกับการทำ
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารในท้องถิ่น 
ข้อมูลการเกษตรและการ
โทรคมนาคม 

พนักงานส่วนตำบล  
(กองช่าง) 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้มา
ใช้ในการปรับปรุงงาน
ในอนาคตให้เกิดการ
พัฒนามากขึ้น 

 /  

๑๒ ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง 

เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบ
เดือนที่ผ่านมาและแนวทางปฏบิัตทิี่
ถูกต้อง 

พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง 

- บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแนวทางไดด้ียิ่งขึ้น 

/   

  
  



 

--  ๑๓๑๓  --  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าลาดหญ้า    อำเภออำเภอเมือเมืองกาญจนบุรีงกาญจนบุรี    จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี  

  

๒๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้าหมายเป้าหมาย  

((๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้รับ  

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงกับหน่วยงานาน

อ่ือ่ืนน  
๑๓ โครงการจดัทำระบบสารสนเทศการ

บริหารจดัการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
อปท. 

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
กับการทำงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์นโยบายและแผนของ
องค์กร 

พนักงานส่วนตำบล  
(สำนักงานปลัด อบต.) 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรและพัฒนา
ท้องถิ่น 

 /  

๑๔ โครงการบันทึกบญัชีและจดัทำรายงาน
การเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
อปท. 

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

พนักงานส่วนตำบล  
(กองคลัง) 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการบันทึกบัญชี
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์

 /  

๑๕ โครงการการเขียนแบบงานทาง 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในการเขียนแบบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์

พนักงานส่วนตำบล 
(กองช่าง) 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้มา
ใช้ในการเขียนแบบ
งานทางด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์

 /  

  



 

--  ๑๔๑๔  --  
ส่วนส่วนที่ที่  ๒๒  

แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าลาดหญ้า    อำเภออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  

  

๒๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้าหมายเป้าหมาย  

((๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้รับ  

ลัลักษณกษณะการฝึกอบรม/พัฒนาะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนินการดำเนินการ

เองเอง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงานกับหน่วยงาน

อ่ืนอ่ืน  
๑๖ โครงการติดตามประเมินผลการ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมา
ประกอบการประเมินการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตำบล  
(สำนักงานปลัด อบต.) 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาใช้ประกอบ
กับงานบริหารงาน
บุคคลใน อปท. 

 /  

๑๗ โครงการอื่น ๆ ท่ีสามารถกำหนด
ภายหลังไดต้ามความจำเป็นและความ
เหมาะสม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ตามโครงการที่กำหนด 

พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรและพัฒนา
ท้องถิ่น 

 /  

๑๘ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ
ยิ่งข้ึนและสามารถนำความรู้
ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

มีความรูเ้พิ่มขึ้นและ
นำมาประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

 /  

  
  



 

--  ๑๕๑๕  --  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าลาดหญ้า    อำเภออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  

  

๓๓. แนวทางการพัฒนาบุคลากร. แนวทางการพัฒนาบุคลากร    ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน  

ที่ที่  โครงการ/หลักสูตรโครงการ/หลักสูตรกาการพัฒนารพัฒนา  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
เป้าหมายเป้าหมาย  

((๒๕๖๔๒๕๖๔  ––๒๕๖๖๒๕๖๖))  
งบประมาณงบประมาณ  

ผลที่คาดว่าจะผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้รับ  

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนาลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา  

หมายหมาย
เหตุเหตุ  

อบต.อบต.  
ดำเนินการเองดำเนินการเอง  

ส่งฝึกอบรมส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงานกับหน่วยงาน

อ่ืนอ่ืน  
๑ โครงการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรม 

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(สำหรับฝ่ายการเมือง) 

เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ของฝ่ายการเมืองให้การ
ทำงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม ฯลฯ 

ข้าราชการฝ่ายการเมือง เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ข้าราชการฝ่าย
การเมืองมีคณุธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 /  

๒ โครงการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรม 
หรือหลักสูตรอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(สำหรับพนักงานส่วนตำบล) 

เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลให้
การทำงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม  
เป็นกลาง ฯลฯ 

พนักงานส่วนตำบล  
 

เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพือ่
บริการประชาชน 

 /  

๓ โครงการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรม 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(สำหรับพนักงานจ้าง) 

เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ของพนักงานจ้างให้การ
ทำงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม เป็นกลางฯลฯ 

พนักงานจ้าง เป็นไปตามรายจ่าย 
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน 

/ /  



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
 
 


