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ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระ  หน้าที่

ของผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  

เพื่อท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ

หนว่ยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มปีระสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  และ

ประสบการณใ์นการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหา  เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการ

ฝกึอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  2562  ขึ้น  เพื่อใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูและพนักงานจ้าง ได้ทราบ  

และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

ส่วนที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 

1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม  2545  ส่วนที่ 3 การพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล ข้อ  258 - 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก 

และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้อง

ด าเนนิการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้

ใช้วธิีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล 

มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล

ก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป   การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้

องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึก

ภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงาน

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงาน

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การ

บริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรอืภาคเอกชนก็ได้ 

1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  ส่วนที่ 3 การพัฒนา

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง

นั้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 1.3  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความรูท้ั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  

เชน่  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 

 



 

2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ  เชน่  งานฝึกอบรม  งานด้านช่าง ฯลฯ 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่   รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  

เชน่ ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่   การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสาร

และสื่อความหมาย  การเสริมสรา้งสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เช่น  

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน

อย่างมคีวามมคีวามสุข   

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  จึงได้จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดตุ้ม และจัดท าให้คลอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและ

พนักงานจา้ง   ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน  

ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ  โดยข้อมูลควรแสดง

แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป  บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน  ความต้องการ  ความคาดหวัง  และความ

ต้องการของบุคลากรในองค์กร  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดย

วิเคราะหถ์ึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา  รวมทั้ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ซึ่งทั้งหมดเป็นการ

ประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด

ไหนส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต  

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตอ้งก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ

พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยในการจัดท าแผน

อัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2561-2563)  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มี

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไป

อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย

ก าหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง  3  ปี  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้

ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ

ส่วนตัว และดา้นคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบาย

แห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการ

ส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท างานโดยยึดหลัก    

ธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคอื 



 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน โดย

บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ

เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้

เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอาออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบใน

ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างาน

ภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค

และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถามกับตนเอง

เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย

ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งใชป้ระโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ

ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการ

ต่างๆ สามารถเสร็จสิน้ในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลา

ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่ าจะติดต่อมาด้วยตนเอง 

อินเตอรเ์น็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรอืแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มอืถือ  เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน

การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ

ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่

สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม ่รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

โดยแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานครูและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มต้องด าเนินการควบคู่กับการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ 

Thailand 4.0  ด้วย 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  จึงได้หาความจ าเป็นในการ

พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการ

ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรูค้วามสามารถทั่วไปในการ

ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และค้าน

คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขึน้ 

 

 

 



 

ส่วนที่  2 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง 

ได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการหลักและวิธีการปฏิบัติราชการเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการ

ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

2. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงานจา้ง  

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พรอ้มรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

4. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่

ภายใต้การบังคับบัญชาของตน  

6. เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการบริหารงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 

1. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าใจแบบแผนของทาง

ราชการ หลักและวธิีการปฏิบัติราชการ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ

พนักงานจา้ง มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

3. เพื่อให้บุคลากรมกีารปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของ

ส่วนรวม 

4. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มคีวามพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึน้ 

5. เพื่อให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 

6. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้  ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 

4. วิสัยทัศน์  

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้น าไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้าง

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คอื การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 

 

 



 

5. พันธกิจการพัฒนา  

1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถ และมีค่านิยมสรา้งสรรค์ในเรื่องการบริหาร กิจการบ้านเมือง

ที่ด ี 

2. พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพและความช านาญในเรื่องเทคโนโลยี  

3. พัฒนาบุคลากรเกิดการเรยีนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวติของชุมชน 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ สุจรติ

ธรรม ที่มีศักดิ์ศร ี(Organization Integrity)   

กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกย่องบุคลากร / ผูน้ ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม   

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตามหลักธรรมาภบิาลและ

สร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.2  สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มศีักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจรติธรรมที่มศีักดิ์ศรเีป็นเกณฑใ์นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมอืงท้องถิ่น  

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้วเผยแพร่ให้

ประชาชนรับทราบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถ่ินในรูปแบบ

ต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1  ปลูกจติส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจรยิวัตร และพระบรมราโชวาท 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยการเรียนรู้จากพระราชกรณีย กิจ 

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการ

พัฒนาโครงการหรอืกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้

เป็นหลักสูตรส าหรบัอบรมบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 

 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให้ 

ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบ

การฝึกอบรมอย่างเดียว 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 

บุคลากรรุน่ใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรม

เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ใหค้ าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร 

         ด้านธรรมาภิบาล  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้งระบบ 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรูแ้ละวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ใน 

      ด้านจรยิธรรมและธรรมาภบิาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร 

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 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การปรับปรุงระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล   

กลยุทธ์ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  

         โดยยึดหลักธรรมาภบิาล  

 กิจกรรมที่ 1 การน าเรื่องของคุณธรรมและจรยิธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ 

แตง่ตัง้หรอืเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยใหเ้ป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญ  

 

 

 

 



 

 กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ  

แตง่ตัง้ โอน ย้าย 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    

 กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 

กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผูฝ้่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง

ชัดเจน 

กลยุทธ์ที่ 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเ์กือ้กูลแก่บุคลากร   

 กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มกีารเอือ้ประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน 

ท้องถิ่นที่เสียชวีิตในการปฏิบัติหน้าที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเข้าไปมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและ                    

        กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดนโยบาย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน 

เกี่ยวกับการทุจริตของหนว่ยงาน (Whistleblower) 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการ 

ท างาน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  เปิดโอกาสใหป้ระชาชน และหนว่ยงานอื่นเข้ามามีสว่นร่วมและการติดตาม   

                   สถานการณ์การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหนว่ยงานอื่น เพื่อสรา้งเครือขา่ย 

การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน

พืน้ที่ที่เข้มแข็ง 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วมเป็น

กรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย การ

วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้น าศาสนาหรอืศาสนสถาน เช่น วัด  เข้ามามีสว่นรว่มในการส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภบิาลขององค์กร 

 

 

 

 



 

7.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

1.  ส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาบุคลากร - ผูบ้ริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 

- พนักงานทุกคน 

- นักทรัพยากรบุคคล 

2.  วิเคราะหป์ัญหา  และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผูบ้ริหาร 

- คณะกรรมการ 

- นักทรัพยากรบุคคล 

- หัวหน้าส่วนราชการ 

3.  พิจารณาว่า  บุคลากรของหน่วยงาน หรอืส่วนราชการ

ภายใน  จุดใดที่ตอ้งมกีารฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การท างาน 

- ผูบ้ริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 

 

4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ตอ่คณะกรรมการ/

คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- นักทรัพยากรบุคคล 

5.  จัดส่งบุคคลไปอบรม  และจัดท าเอกสารการฝกึอบรมที่

ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ังคับบัญชา 

 

- ผูบ้ริหาร 

- ผูเ้ข้ารับการอบรม 

- นักทรัพยากรบุคคล 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะ

บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 

 

7.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี 

- นักทรัพยากรบุคคล 

8.  ประเมินผล - หัวหน้าส่วนราชการ 

- นักทรัพยากรบุคคล 
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วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกดิขึน้ 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบตัิงานไดต้าม

มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิน้เปลืองทรพัยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความตอ้งการฝึกอบรม 

พิจารณาเป็นรายบุคคล  หรอืระดับ

หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความตอ้งการเพิ่มเตมิจาก

บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมตัิผูบ้รหิาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเปน็ที่ต้องมีการฝึกอบรม 

ตามล าดับความจ าเป็น กอ่น - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเปา้หมายของการ

ฝึกอบรม 

ก าหนดเนือ้หาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวธิีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม 



 

 

ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายการ 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  วิเคราะหป์ัญหาที่ได้จาก

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

            

2.  พิจารณาว่า  บุคลากรของ

หนว่ยงานที่สมควรจัดให้มีการ

ฝกึอบรม 

            

3.  ด าเนินการเสนอเรื่อง

ผูบ้ริหาร  เพื่อพิจารณาสั่ง

การ 

            

4.  ประเมินความจ าเป็นที่ต้อง

มีการฝึกอบรม  จัดล าดับ

ความ จ าเป็น  ก่อน – หลัง 

            

5.  จัดส่งบุคลากรไปฝกึอบรม 

หรอืจัดท าโครงการฝกึอบรมที่

ได้รับความเห็นชอบ 

            

6.  ด าเนินการฝกึอบรมตาม

โครงการที่วางแผนไว้ 

            

7.  รายงานผลการด าเนินการ

ฝกึอบรมตามโครงการ 

            

8.  แก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 

            

9.  ประเมินผล ควรด าเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. การวเิคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  จ าเป็นต้อง

ศึกษาทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม โดยสังเขป รวมทั้งปัจจัย

ภายในและ ปัจจัยภายนอก เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงตรงตาม 

เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลอย่างมคีุณภาพเพิ่มขึ้น 

ผลการวิเคราะห์ 

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 และสามารถใช้งาน 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

11. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการปฏิบัติราชการ  

12. องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ

ประสิทธิผล  

13. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผูบ้ริหารกับผูป้ฏิบัติงาน 

และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  

14. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน ์ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดี 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 

1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจติส านึกที่ดใีนการรับผิดชอบต่อหน้าที่  

2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแตง่ตัง้ยังมกีารใช้ระบบอุปถัมภ์  

3. การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานต่ าหรอืมีศักยภาพน้อยยังไม่จรงิจัง  

4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  

5. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการก าหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

6. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีมเข้าสูต่ าแหนง่ที่สูงขึ้น  

7. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  

8. บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณการ  



 

9. ผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าใช้ 

ผลส าเร็จของงาน  

10. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ  

11. บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มีการโอนย้ายบ่อย  

12. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตอ่ 

บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  

13. องค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

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 ความสามารถสูง 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส ( Opportunities : O ) 

1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  

2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  

3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึน้  

4. การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหนา้ในอาชีพใหแ้ก่ 

บุคลากร และท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  

5. การมสี่วนรว่มของประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมคีวามโปร่งใส  

6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสใหบุ้คลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกันได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ  

7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการเรียนรู้

อย่างตอ่เนื่อง  

8. นโยบายรัฐบาลส่งเสรมิ สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น  

9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นท าให้บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญมากขึน้  

10. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มคีุณภาพ ท าใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นองเร่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 

 



 

อุปสรรค  ( Threat : T ) 

1. การเมอืงเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ท าใหก้ารวาง 

อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 

2. ความตอ้งการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง ท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลขาดแคลน

บุคลากรในบางสาขา 

3. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอือ้ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 

4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 

5. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพของ

บุคลากรไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การท างานรว่มกัน 

6. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ จัด

องค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมภิาค เป็นอุปสรรคต่อการ 

โอนย้ายบุคลากร 

8. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอืงที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

 

จากการวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  พบว่า การพัฒนาบุคลากรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้การพัฒนา

บุคลากร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จงึตอ้งมกีารจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  

(1) หลักสูตรความรูพ้ื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  

(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผดิชอบ  

(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  

(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  

(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู้พื้นฐาน 

ในการ 

ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน / 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ / 

เนื้อหา 

 

เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ด าเนินการ 
การติดตามและ 

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

1. การปฐมนิเทศ  

 
1.1 โครงการ

ปฐมนิเทศ 

พนักงานใหม่ 

- เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความ เข้าใจ

เกี่ยวกับ อบต. และ 

บทบาทหน้าที่ท่ี

ได้รับ มอบหมาย 

ระดับของพนักงาน 

สว่นต าบล/ 

พนักงานครแูละ 

พนักงานจ้าง  

ท่ีบรรจุแต่งต้ังใหม่ 

เท่ากับพนักงานส่วน 

ต าบล/พนักงานครู 

และพนักงานจ้าง  

ท่ีบรรจุแต่งต้ังใหม่ 

ปฐมนิเทศ - ช่วงเวลาที่

บรรจุ แต่งต้ัง 
พนักงานท่ีบรรจุ

ใหม่ มคีวามรู้

ความเข้าใจ และ

ปฏบัิติงานได้ดี 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

- ก.อบต. 

จังหวัด 
ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการ

พัฒนา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

 

- เพื่อพัฒนาและ

เสริมสร้าง คุณธรรม

และจริยธรรมใน 

การปฏิบัติงานของ

บุคลากร  

 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

อบรมของแต่ละ

คน  

 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม  

ฝึกอบรม  

 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ 

แต่ละ 

โครงการ  

 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -ก.ย.

62) 

- บุคลากรมี

คุณธรรม และ

จริยธรรมในการ 

ปฏบัิติงาน เพื่อ

บรกิาร ประชาชน

และด าเนิน ชีวิตได้

อย่างปกติสุข  

- หน่วยงาน

ภายนอก 

- ส านักปลัด 

อบต. 

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 

 



 

 

ความรู้พื้นฐาน 

ในการ 

ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน / 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ / 

เนื้อหา 

 

เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ด าเนินการ 
การติดตามและ 

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 2.2 โครงการ

ฝึกอบรม 

ผู้บรหิาร ตาม

แผนการ 

ด าเนินการ

ฝึกอบรม 

บุคลากรท้องถิ่น  

 

- เพื่อพัฒนาความรู้

และ วิสัยทัศน์ในการ

ท างานของ ผู้บรหิาร  

 

เท่ากับระดับของ 

พนักงานสว่น

ต าบล ต าแหน่ง

ผู้บรหิาร 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

ฝึกอบรม  

 
เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ 

แต่ละ 

หลกัสูตร  

 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -ก.ย.

62) 

- มคีวามรู้และ 

วิสัยทัศน์ในการ

ท างาน เพิ่มมาก

ขึน้  

 

-สถาบัน 

พัฒนา 

บุคลากร 

ท้องถิ่น  

- หน่วยงาน 

ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 2.3 โครงการ

ฝึกอบรมผู้ 

ปฏบัิติตาม

แผนการ 

ด าเนินการ

ฝึกอบรม 

บุคลากรท้องถิ่น  

 

- เพื่อพัฒนาความรู้

ในการ ปฏบัิติงานใน

หน้าที่  

 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

อบรมของแต่ละ

คน  

 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

ฝึกอบรม  

 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ 

แต่ละ 

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -ก.ย.

62) 

- มคีวามรู้และ 

วิสัยทัศน์ในการ

ท างาน เพิ่มมาก

ขึน้  

 

- สถาบัน 

พัฒนา 

บุคลากร 

ท้องถิ่น 

- หน่วยงาน 

ภายนอก  

 

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 

 



 

 
 

ความรู้พื้นฐาน 

ในการ 

ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน / 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ / 

เนื้อหา 

 

เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ด าเนินการ 
การติดตามและ 

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

3. การศึกษา หรอื

ดูงาน 

3.1 โครงการ

ศึกษาดูงาน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อน าความรู้ท่ี

ได้มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

การศึกษาดูงานของ

แต่ละคน  

 

เท่ากับจ านวนของ

บุคลากรท่ีเข้าศึกษา

ดูงาน 

การศึกษา 

หรอืดู งาน  

  

 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ 

แต่ละ 

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

- ผู้เข้ารว่ม

โครงการน า

ความรู้ท่ีได้รับมา 

ประยุกต์ใชใ้นการ 

ท างานในองค์กร

ได้ อย่างด ี

-ส านัก ปลัด

อบต.  

 

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผล ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

4. การประชุม 

เชิงปฏบัิติการ 

หรอื การสัมมนา  

4.1 โครงการ

สัมมนา / 

ประชุมเชิง

ปฏบัิติการ 

- เพื่อพัฒนาความรู้

และ วิสัยทัศน์ใน

การท างานของ 

พนักงานสว่นต าบล 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

การประชุมสัมมนา

ของแต่ละคน  

 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

ประชุม  

เชิง

ปฏบัิติการ 

หรอื การ

สัมมนา 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ  

แต่ละ 

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

-มคีวามรู้และ 

วิสัยทัศน์ในการ

ท างาน เพิ่มมาก

ขึน้  

 

ทุกสว่น 

ราชการ 

และ หน่วย 

งานภายนอก

ท่ีด าเนินการ  

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผล ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 4.2 โครงการ

ประชุม เชิง

ปฏบัิติการ/การ 

บรกิารจัดการ 

บ้านเมอืงท่ีดี 

-เพื่อพัฒนาความรู้ 

ของ พนักงานสว่น

ต าบลในการ บรหิาร

จัดการองค์กร 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

การประชุมของแต่

ละคน  

 

เท่ากับจ านวนของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ  

การอบรม 

ประชุมเชิง

ปฏบัิติการ 

หรอื การ

สัมมนา 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ  

แต่ละ 

หลกัสูตร 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

-มคีวามรู้เพิ่ม

มากขึน้ในการ

บรหิารจัดการ 

ภายในองค์กร 

ทุกสว่น 

ราชการ 

และ 

หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผล ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 



 

ความรู้พื้นฐาน 

ในการ 

ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน / 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ / 

เนื้อหา 

 

เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ด าเนินการ 
การติดตามและ 

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 4.3 โครงการประชุม 

เชิงปฏบัิติการ/ 

สัมมนา เพิ่ม 

ประสิทธิภาพ

บุคลากร ในส านัก

ปลัด 

-เพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ใน

การ ปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

การประชุมของแต่

ละคน  

 

เท่ากับจ านวน

ของ บุคลากรท่ี

เข้ารับ  

การอบรม 

ประชุม  

เชิง

ปฏบัิติการ 

หรอื การ

สัมมนา 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ  

แต่ละ 

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

-มคีวามรู้และ 

ปฏบัิติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น 

ราชการ และ 

หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผล ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 4.4 โครงการประชุม 

เชิงปฏบัิติการ/ 

สัมมนา เพิ่ม 

ประสิทธิภาพ

บุคลากร ในกองคลัง 

-เพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ใน

การ ปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

การประชุมของแต่

ละคน  

 

เท่ากับจ านวน

ของ บุคลากรท่ี

เข้ารับ  

การอบรม 

ประชุม  

เชิง

ปฏบัิติการ 

หรอื การ

สัมมนา 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ  

แต่ละ 

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

- มคีวามรู้และ 

ปฏบัิติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น 

ราชการ และ 

หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผล ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 4.5 โครงการประชุม 

เชิงปฏบัิติการ/

สัมมนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

บุคลากรในกองช่าง 

-เพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ใน

การ ปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

การประชุมของแต่

ละคน  

 

เท่ากับจ านวน

ของ บุคลากรท่ี

เข้ารับ  

การอบรม 

ประชุม  

เชิง

ปฏบัิติการ 

หรอื การ

สัมมนา  

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ 

แต่ละ 

หลักสูตร  

 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

-มคีวามรู้และ 

ปฏบัิติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น  

ทุกสว่น 

ราชการ และ 

หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี 

ก าหนดและ

รายงานผล ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 



 

ความรู้พื้นฐาน 

ในการ 

ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ด าเนินการ 

การติดตาม

และ 

ประเมินผล 
ระดับ จ านวน 

 4.6 โครงการประชุม  

เชิงปฏบัิติการ/สัมมนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพ บุคลากรใน

กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ ใน

การ ปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมของแต่

ละคน  

เท่ากับ

จ านวนของ 

บุคลากรท่ี

เข้ารับ  

การอบรม 

ประชุม  

เชิง

ปฏบัิติการ 

หรอื การ

สัมมนา 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ  

แต่ละ 

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

- มคีวามรู้และ 

ปฏบัิติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น 

ราชการ และ 

หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

ทดสอบตาม

แบบท่ี ก าหนด

และรายงานผล 

ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 4.7 โครงการประชุม  

เชิงปฏบัิติการ/สัมมนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพ บุคลากรใน

กองสวัสดิการสังคม 

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ ใน

การ ปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับ

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารับ การ

ประชุมของแต่

ละคน  

เท่ากับ

จ านวนของ 

บุคลากรท่ี

เข้ารับ  

การอบรม 

ประชุม  

เชิง

ปฏบัิติการ 

หรอื การ

สัมมนา 

เป็นไปตาม 

รายจา่ยของ  

แต่ละ 

หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

- มคีวามรู้และ 

ปฏบัิติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น 

ทุกสว่น 

ราชการ และ 

หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 

ด าเนินการ 

ทดสอบตาม

แบบท่ี ก าหนด

และรายงานผล 

ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 4.8 โครงการประชุม 

ประจ าเดอืนบุคลากร ใน

หน่วยงาน 

-ซักซ้อมการปฏิบัติงานใน 

รอบเดอืนท่ีผ่านมา เพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

หน้าที่ท่ีถูกต้อง 

เท่ากับระดับ

ของ คณะ

ผู้บรหิาร /

พนักงานสว่น

ต าบลใน

ต าแหน่ง 

ผู้บรหิารท่ีเข้า

การ ประชุม

ประจ าเดอืน 

ของแต่ละคน 

เท่ากับ

จ านวนของ 

บุคลากรท่ี

เข้า ประชุม

ประจ าเดอืน 

การประชุม  

 

- ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

-มคีวามรู้และ 

ปฏบัิติงานใน

หน้าที่ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น  

ส านักงาน 

ปลัด 

- 

 

 

 



 

ความรู้พื้นฐาน 

ในการ 

ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 

เป้าหมาย 
วิธีการพัฒนา 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ด าเนินการ 

การติดตาม

และ 

ประเมินผล 
ระดับ จ านวน 

5. การสอนงาน

การให

ค าปรกึษาหรือ

วิธีการอ่ืน  

 

5.1 โครงการอ่ืน ๆ ท่ี 

สามารถก าหนด 

ภายหลังตามความ 

จ าเป็นและสถานการณ์  

- เพื่อใช ้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติ หน้าที่ให้

ถูกต้อง 

เท่ากับระดับของ 

บุคลากรท่ีเข้ารับ 

การสอนงาน การให้

ค าปรกึษาของแต่ละ

คน  

เท่ากับจ านวน

ของ บุคลากร

ท่ีเข้ารบั  

การสอนงาน 

การให้

ค าปรกึษา 

การสอนงานการ

ใหค าปรกึษาหรอื

วิธีการอ่ืน  

 

- ปีงบประมาณ 

2562 

(ต.ค.61 -

ก.ย.62) 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 

 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม จะประมาณการตัง้จา่ยไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อพัฒนา

บุคลากร  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

- งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ส าหรับเป็นค่าลงทะเบียนฯ  ตัง้จ่ายไว้  400,000  บาท 

- งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ส าหรับเป็นค่าลงทะเบียนฯ  ตัง้จ่ายไว้  50,000  บาท 

1.2 แผนงานการศกึษา 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการส าหรับเป็นค่าลงทะเบียนฯ  ตัง้จ่ายไว้  50,000  บาท 

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าลงทะเบียนฯ  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท 

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าลงทะเบียนฯ  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 5 

 

การติดตามและประเมนิผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  จะให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานและ

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเ้ข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วธิีการประเมินผลการพัฒนาอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

2) การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มสง่บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

3) การให้ผู้รับเข้าอบรมรายงานผลการอบรมในหลักสูตรที่เข้าอบรม 

4) ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5) ผลการตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดย 

core  team  ต้องผา่นการประเมนิตัวชีว้ัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

******************************** 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล     

ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2545 ข้อ ๒๗๐ และเพื่อใช้แผนพัฒนาบุคลากรเป็นกรอบในการพัฒนาและ

ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ทั้งในส่วนของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทั่วไป ทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ 

ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ของบุคลากร

มีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสทิธิผลตอ่การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน   

  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มต่อไปตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 
 

  จงึขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ.2561 

 

 

       (นายบุญชู    สากุล) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 


