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ค าน า 

 

 

การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถิ่นที่มภีารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน โดยบุคลากร

ในพื้นที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล กระทรวง กรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุ

เป้าหมาย ซึ่งบางภารกิจต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย คล่องตัว และ

เสริมสรา้งขดีสมรรถนะของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อ

ภารกิจของท้องถิ่นในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงภารกิจ 

อ านาจ หนา้ที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรูร้ะเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก

และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับ

บุคลากรแตล่ะต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการด้าน

การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ

บริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  
 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม จะได้

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน  สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้กับ

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างม ีประสิทธิภาพต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

  

 

 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร

จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ

ต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อ

แสวงหารูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนา

ระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรสมารถใช้และและพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหมม่าใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีพ.ศ.2546 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 

11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องสงเสริม

และพัฒนาความรูค้วามสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด ให้

เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการให้สอดคล้องกับการบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

        “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอ

แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ

ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง

เปลี่ยนแปลงทัศนคตเิดิมเสียใหม ่จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ 

ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับ

การปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการ

พัฒนาความรูเ้พื่อให้มลีักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 

 



  1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ขา่วสารได้อย่างกว้างขวาง 

  2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท์ี่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 

  3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการ

สมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

  4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานส่วนต าบลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ซึ่งกันและกันเพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 12  ส่วนที่ 3  ข้อ 269 ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 – 2560 ตามมตคิณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ใน

การประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและด าเนินการ ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0209.3/10532 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่อง ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557-2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดตุ้มจึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ

จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นแผนการ

พัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพัฒนา 

  

 

1.  วัตถุประสงค์การพัฒนา 

1.1  เพื่อน าความรูท้ี่มอียู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

1.2  เพื่อให้มกีารปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เนน้สร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา 

ตนเองให้เกิดขึน้กับบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

1.3  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลที่สุด 

1.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มทีักษะและความรู ้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

        1)  ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

        2)  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผดิชอบ 

                  3)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง 

                  4)  ด้านการบริหาร 

                  5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

2. เป้าหมายการพัฒนา 

2.1  พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหมไ่ด้รับการพัฒนาความรูพ้ืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 

2.2 พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผดิชอบ 

2.3 พนักงานสว่นต าบลได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 

2.4  พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึกอบรมอย่างนอ้ยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม โดย

ก าหนดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังน ้ี 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ 

สุจรติธรรม ที่มีศักดิ์ศร ี(Organization Integrity)   



กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกย่องบุคลากร / ผูน้ ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม   

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตามหลัก        

ธรรมาภิบาลและสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.2  สร้างองค์การสุจรติธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจรติธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ใน

การประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมอืงท้องถิ่น  

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้ว

เผยแพร่ใหป้ระชาชนรับทราบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถ่ินใน

รูปแบบต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1  ปลูกจติส านึกผา่นพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณีย

กิจพระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ 

รวมถึงการพัฒนาโครงการหรอืกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เป็นหลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 

 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให้ 

ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนา

รูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน 

(Coaching) ฯลฯ 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจรยิธรรมอย่างเข้มขน้เป็นการพัฒนาภาคบังคับ 

โดยเฉพาะเรื่อง 

• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับงาน 

• ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม      

สามารถตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 

• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 

• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มศีักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผูบ้ริหาร ทั้งนี ้การพัฒนา 

บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และ

จรยิธรรมเข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 



กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร 

         ด้านธรรมาภิบาล  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้ง

ระบบ 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรูแ้ละวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ใน 

      ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นใน

องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนเิทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานสว่นท้องถิ่นที่ดี 

• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

• ความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 

กลยุทธ์ที่ 2.5  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

         และสู่มาตรฐานสากล  

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การปรับปรุงระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล   

กลยุทธ์ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้าย  

         โดยยึดหลักธรรมาภบิาล  

 กิจกรรมที่ 1 การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ 

แตง่ตัง้หรอืเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยใหเ้ป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญ  

 กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ  

แตง่ตัง้ โอน ย้าย 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    

 กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 

กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผูฝ้า่ฝนืข้อบังคับและวินัยข้าราชการ

อย่างชัดเจน 



กลยุทธ์ที่ 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกือ้กูลแก่บุคลากร   

 กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มกีารเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน 

ท้องถิ่นที่เสียชวีิตในการปฏิบัติหน้าที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและ                    

        กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเข้าไปมีส่วนรว่ม

ในการก าหนดนโยบาย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อรอ้งเรียน 

เกี่ยวกับการทุจริตของหนว่ยงาน (Whistleblower) 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการ 

ท างาน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  เปิดโอกาสใหป้ระชาชน และหนว่ยงานอื่นเข้ามามีสว่นร่วมและการติดตาม   

                   สถานการณ์การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหนว่ยงานอื่น เพื่อสรา้งเครือขา่ย 

การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลัง

มวลชนในพืน้ที่ที่เข้มแข็ง 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้า

ร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมในการก าหนด

นโยบาย การวางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบ

การถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 

กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้น าศาสนาหรอืศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามสี่วนรว่มใน

การส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลขององค์กร 

 

 

 

4.  การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 
 

เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จ าเป็นต้อง

ศึกษาทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอย่างทั่วถึงตรง



ตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลอย่างมีคุณภาพ

เพิ่มขึน้ 
 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง ( Strengths : S ) 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  

2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ  

3. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอือ้ต่อการปฏิบัติราชการ  

4. บุคลากรท างานเป็นทีมได้ด ี 

5. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

6. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

7. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการมคีวามเป็นธรรม  

8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร  

9. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  

10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถ

ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

11. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการปฏิบัติราชการ  

12. องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ

ประสิทธิผล  

13. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผูบ้ริหารกับ

ผูป้ฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏบิัติงานด้วยกัน  

14. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน ์ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดี 
 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 

1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจติส านึกที่ดใีนการรับผิดชอบต่อ

หนา้ที่  

2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแตง่ตัง้ยังมกีารใช้ระบบอุปถัมภ์  

3. การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานต่ าหรอืมีศักยภาพน้อยยังไม่จรงิจัง  

4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  

5. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการก าหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

6. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีมเข้าสู่ต าแหนง่ที่สูงขึ้น  

7. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  



8. บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณการ  

9. ผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มากกว่าใช้ ผลส าเร็จของงาน  

10. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติ

ราชการ  

11. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการโอนย้ายบ่อย  

12. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ

ต่อ บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  

13. องค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง  

14. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ  

15. ผูบ้ริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย  

16. องค์การบริหารส่วนต าบลใหก้ารสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ  

17. ไม่มกีารวางแผนก าลังคนที่เป็นระบบ เพื่อทดแทนก าลังคนที่ขาดแคลน  

18. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ  

19. บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐาน  

20. องค์การบริหารส่วนต าบล ยังคงประสบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

21. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  

22. องค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ

สูง 

  

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

โอกาส ( Opportunities : O ) 

1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนา

บุคลากร  

2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  

3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึน้  

4. การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหนา้ในอาชีพใหแ้ก่ 

บุคลากร และท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  

5. การมสี่วนรว่มของประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น ส่งผลให้การ

บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมคีวามโปร่งใส  



6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสใหบุ้คลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกัน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

8. นโยบายรัฐบาลส่งเสรมิ สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น  

9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นท าให้บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญมากขึน้  

10. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มคีุณภาพ ท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นองเร่ง

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

อุปสรรค  ( Threat : T ) 

1. การเมอืงเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ท าใหก้ารวาง 

อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 

2. ความตอ้งการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลขาด

แคลนบุคลากรในบางสาขา 

3. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอือ้ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 

4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 

5. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพของ

บุคลากรไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การท างานรว่มกัน 

6. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของ จดัองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมภิาค เป็นอุปสรรคต่อ

การ โอนย้ายบุคลากร 

8. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอืงที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทัน

ต่อการ เปลี่ยนแปลง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

หลักสูตรการพัฒนา 

 

ล าดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 

การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ส าคัญ

ของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบาย

ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้ า นคว ามรู้  ค ว าม เ ข้ า ใ จ  แล ะ

ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ

ให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

3 ด้านความรูแ้ละทักษะเฉพาะของงานใน

แตล่ะต าแหนง่ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 

 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหาร

และการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน 

การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 

เป็นต้น 

 

5 ด้านศลีธรรมคุณธรรม และจรยิธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 

เ ช่น จริยธรรมในการปฏิบัติ งาน การพัฒนา

คุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุข 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 

วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณในการพัฒนา 
 

วิธีการ

พัฒนา 

แผนงาน / 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

1. การ

ปฐมนิเทศ  

 

1.1 โครงการ

ปฐมนิเทศ พนักงาน

ใหม่ 

- เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความ เข้าใจ

เกี่ยวกับ อบต. และ 

บทบาทหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ระดับของ

พนักงาน 

สว่นต าบล/ 

พนักงานครู

และพนักงาน

จา้งที่บรรจุ

แต่งต้ังใหม่ 

เท่ากับพนักงาน

สว่น ต าบล/

พนักงานครู และ

พนักงานจ้าง  

ท่ีบรรจุแต่งต้ัง

ใหม่ 

เป็นไปตาม

รายจ่ายของ         

แตล่ะ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 

2563 

พนักงานท่ีบรรจุใหม่ มี

ความรู้ความเข้าใจ และ

ปฏบัิติงานได้ดี ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

- หนว่ยงานภายนอก 

- ส่วนราชการอื่น 

- ส านักงานปลัด 

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการพัฒนา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

 

- เพื่อพัฒนาและ

เสริมสร้าง คุณธรรม

และจริยธรรมใน การ

ปฏบัิติงานของ

บุคลากร  

 

เท่ากับระดับ

ของบุคลากร

ท่ีเข้ารับ 

อบรมของแต่

ละคน  

 

เท่ากับจ านวน

ของ บุคลากรท่ี

เข้ารับ  

การอบรม  

เป็นไปตาม

รายจ่ายของ         

แตล่ะ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 

2563 

บุคลากรมคีุณธรรม และ

จริยธรรมในการปฏบัิติ 

งาน เพื่อบริการ 

ประชาชนและด าเนิน 

ชีวิตได้อย่างปกติสุข  

- ส ถ า บั น พั ฒ น า

บุคลากรท้องถิ่น 

- ส่วนราชการอ่ืน 

- หนว่ยงานภายนอก  

 2.2 โครงการ

ฝึกอบรม ผู้บรหิาร 

ตามแผนการ 

ด าเนินการฝึกอบรม 

บุคลากรท้องถิ่น  

 

- เพื่อพัฒนาความรู้

และ วิสัยทัศน์ในการ

ท างานของ ผู้บรหิาร  

 

เท่ากับระดับ

ของพนักงาน

สว่นต าบล 

ต าแหน่ง

ผู้บรหิาร 

เท่ากับจ านวน

ของ บุคลากรท่ี

เข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่ายของ         

แตล่ะ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 

2563 

บุคลากรมคีวามรู้และ 

วิสัยทัศน์ในการท างาน 

เพิ่มมากขึน้  

 

- สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถิ่น 

- ส่วนราชการอ่ืน 

- หนว่ยงานภายนอก  

         



วิธีการ

พัฒนา 

แผนงาน / 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

 2.3 โครงการฝึกอบรมผู้ 

ปฏบัิติตามแผนการ 

ด าเนินการฝึกอบรม 

บุคลากรท้องถิ่น  

 

- เพื่อพัฒนาความรู้

ในการ ปฏบัิติงานใน

หน้าที่  

 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ อบรม

ของแต่ละคน  

 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่ายของ         

แตล่ะ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และ วิสัยทัศน์ในการ

ท างาน เพิ่มมากขึน้ 

- ส่วนการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- ส่วนราชการอ่ืน 

- หนว่ยงาน

ภายนอก  

3. การศึกษา 

หรอืดูงาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อน าความรู้ท่ี

ได้มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ 

การศึกษาดู

งานของแต่ละ

คน  

เท่ากับจ านวนของ

บุคลากรท่ีเข้า

ศึกษาดูงาน 

เป็นไปตาม

รายจ่ายของ         

แตล่ะ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

ผู้เข้ารว่มโครงการน า

ความรู้ท่ีได้รับมา 

ประยุกต์ใชใ้นการ 

ท างานในองค์กรได้ 

อย่างดี 

ส านักงานปลัด 

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 

  

4. การประชุม 

เชิงปฏบัิติการ 

หรอื การ

สัมมนา  

4.1 โครงการสัมมนา / 

ประชุมเชิงปฏบัิติการ 

- เพื่อพัฒนาความรู้

และ วิสัยทัศน์ในการ

ท างานของ พนักงาน

สว่นต าบล 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมสัมมนา

ของแต่ละคน  

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่าย          

ของแต่ละ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และ วิสัยทัศน์ในการ

ท างาน มคีวามรู้ 

ความเข้าใจในการ

ปฏบัิตงิานเพิ่มมาก

ขึน้ 

ทุกส่วนราชการ

และหนว่ยงานท่ี 

ด าเนนิการ  

 4.2 โครงการประชุม เชิง

ปฏบัิติการ/การ บรกิาร

จัดการ บ้านเมอืงท่ีดี 

-เพื่อพัฒนาความรู้ 

ของ พนักงานสว่น

ต าบลในการ บรหิาร

จัดการองค์กร 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมของแต่

ละคน  

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่าย          

ของแต่ละ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

เพิ่มมากขึน้ในการ

บรหิารจัดการ ภายใน

องค์กร 

ทุกส่วนราชการ

และหนว่ยงานท่ี 

ด าเน ินการ  



วิธีการ

พัฒนา 

แผนงาน / 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

 4.3 โครงการประชุม เชิง

ปฏบัิติการ/ สัมมนา เพิ่ม 

ประสิทธิภาพบุคลากร ใน

ส านักงานปลัด 

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ 

ในการ ปฏบัิติงาน 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมของแต่

ละคน  

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่าย          

ของแต่ละ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น ราชการ 

และ หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

 4.4 โครงการประชุม เชิง

ปฏบัิติการ/ สัมมนา เพิ่ม 

ประสิทธิภาพบุคลากร ใน

กองคลัง 

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ 

ในการ ปฏบัิติงาน 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมของแต่

ละคน  

 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่าย          

ของแต่ละ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น ราชการ 

และ หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

 4.5 โครงการประชุม เชิง

ปฏบัิติการ/สัมมนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพ บุคลากรใน

กองช่าง 

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ 

ในการ ปฏบัิติงาน 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมของแต่

ละคน  

 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่าย          

ของแต่ละ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น ราชการ 

และ หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

 4.6 โครงการประชุม  

เชิงปฏบัิติการ/สัมมนา 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

บุคลากรในกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ 

ในการ ปฏบัิติงาน 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมของแต่

ละคน  

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่าย          

ของแต่ละ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น ราชการ 

และ หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

 

 



 

วิธีการ

พัฒนา 

แผนงาน / 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

 4.7 โครงการประชุม  

เชิงปฏบัิติการ/สัมมนา 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

บุคลากรในกองสวัสดกิาร

สังคม 

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ 

ในการ ปฏบัิติงาน 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมของแต่

ละคน  

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

เป็นไปตาม

รายจ่าย          

ของแต่ละ

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น ราชการ 

และ หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

 4.8 โครงการประชุม 

ประจ าเดอืนบุคลากร ใน

หน่วยงาน 

-ซักซ้อมการ

ปฏบัิติงานใน รอบ

เดอืนท่ีผ่านมา เพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในการ

ปฏบัิติ หน้าที่ท่ี

ถูกต้อง 

เท่ากับระดับ

ของ คณะ

ผู้บรหิาร /

พนักงานสว่น

ต าบลใน

ต าแหน่ง 

ผู้บรหิารท่ีเข้า

การ ประชุม

ประจ าเดอืน 

ของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้า 

ประชุม

ประจ าเดอืน 

- ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น  

ส านักปลัด 

5. การสอน

งานการให

ค าปรกึษาหรือ

วิธีการอ่ืน  

 

5.1 โครงการอ่ืน ๆ ท่ี 

สามารถก าหนด ภายหลัง

ตามความ จ าเป็นและ

สถานการณ์  

- เพื่อใช ้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติ หน้าที่

ให้ถูกต้อง 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

สอนงาน การ

ให้ค าปรึกษา

ของแต่ละคน  

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การสอนงาน การ

ให้ค าปรึกษา 

- ปีงบประมาณ 

2561 - 2563 

บุคลากรมคีวามรู้

และปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่นราชการ  

 

 



ส่วนที่ 5 

การตดิตามและประเมินผลการพัฒนา 
 

องค์กรติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ใหม้ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กุดตุ้มประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 

2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 

2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                       กรรมการ 

3. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน                               กรรมการ 

4. บุคลากร                        กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนด

วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผล

การตดิตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย  

1.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 – 2563 ในการเสริมสร้าง           

ธรรมาภิบาล 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงขึ้นมากกว่า     

ร้อยละ 85 หรอืไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

3. ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการตอ่การให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรอืไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

4. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม      

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรที่สุ่ม

ทดสอบ 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า

ร้อยละ 60 หรอืไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

 


