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คํานํา 

   
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545  ส่วนที่ 3 เรื่อง
การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ข้อ 258 – 261   ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตําแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม  จึงมีเป้าหมายสูงสุด
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของตนเอง ตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหม่ที่ “ผู้บริหารสายงานหลัก  คือผู้บริหารทรัพยากร
บุคคลที่แท้จริง” ด้วยเหตุน้ีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  จึงเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้แก่
ผู้บริหารไม่ยึดติดอยู่กับกฏระเบียบและต้องเป็นระบบที่เก้ือหนุนต่อการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้  ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เป็น
ธรรมและทําให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
  ดังน้ัน  จึงได้จัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566) ขึ้น  เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้บุคลากรแต่ละตําแหน่งมีความรู้ ความสามารถ อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริการประชาชนอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. หลกัการและเหตผุลของการจัดทาํแผนพฒันาบคุลากร 
1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดน่าน  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นตําบล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545   ส่วนที่ 3  เรื่องการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล ขอ้ 258 - 261 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตําบลท่ีดี โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบล ต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรทีค่ณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
กําหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝกึอบรม การ
ฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้   หากองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม 
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้  ทั้งน้ี  องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีจะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล กําหนดเป็นหลักสูตร
หลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  การ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถเลอืกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืนๆ ได้  และอาจกระทําได้โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)  สํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด  หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด  หรือองค์การ
บริหาร ส่วนตําบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 
 1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดน่าน  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นตําบล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545   ส่วนที่ 3  เรื่องการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล ข้อ 269  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล   
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตําแหน่งน้ัน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด  ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล  ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแมบ่ทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล (ก.อบต.)  กําหนด  โดยให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล มีระยะเวลา  3  ปี  ตามกรอบ
ของแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล น้ัน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลยม จึงได้จัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล 3  ปี (2564 – 2566) ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์การพฒันา 

1. เพ่ือนําความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบลยม 
2. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเองให้เกิด

ขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 
3. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่สุด 

1 



4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1) ด้านความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒) ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓) ด้านความรูแ้ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
๔) ด้านการบริหาร 
๕) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  
3. เปา้หมายการพฒันา 
 1. พนักงานส่วนตําบลท่ีบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 2. พนักงานส่วนตําบลได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3. พนักงานส่วนตําบลได้รับการพัฒนาทุกตําแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 
 4. พนักงานส่วนตําบลได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
 5. มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม หรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 
     2 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 
4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาํแผนพฒันาพนกังานส่วนตาํบล 
 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารสว่นตําบลยมเห็นสมควรให้
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลโดยให้มีขอบเขต  เน้ือหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 
 3.1 การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสตูรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  ให้มีความสอดคล้องกับตําแหน่งและระดับตําแหน่งในแต่ละสายงาน  ที่ดํารงอยู่
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ปี   
 3.2 ให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตร
หน่ึง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1  ครั้ง  ดังน้ี 
  (1)  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (3)  หลักสูตรความรู้ และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
  (4)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

3.3 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยม เป็นหน่วยดําเนินการเอง หรือ
ดําเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดน่าน  หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้  ตาม
ความจําเป็นและความเหมาะสม ดังน้ี 
  (1)  การปฐมนิเทศ 
  (2)  การฝึกอบรม 
  (3)  การศึกษาหรือดูงาน 
  (4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (5)  การสอนงาน  การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 3.4 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลยม ต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคํานึงถึงความประหยัด
คุ้มค่า  เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากรขององค์การบรหิารสว่นตาํบลยม 
   การกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลยม โดยกําหนด
ขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การกาํหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นาํและองค์การ สิ
จริตธรรม ที่มีศักดิศ์รี (Organization Integrity) 
  กลยุทธท์ี่ 1.1 ยกย่องบุคลากร/ผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กิจกรรมที ่1 กําหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทํางานตามหลักธรร
มาภิบาลและสร้างเป็นผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กิจกรรมที ่2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้นํา
เหล่าน้ี ทั้งงานท่ีผ่านมาและโครงการที่กําลังดําเนินเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่บุคลากรอื่น ๆ 

  กลยุทธท์ี่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มศีักด์ิศรี (Organizational Integrity) 
กิจกรรมที ่1 กําหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักด์ิศรี เป็นเกณฑ์

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
กิจกรรมที ่2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลจากส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่างและนํามา
ศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป 

  กลยุทธท์ี่ 1.3 กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
กิจกรรมที ่1 กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้ว

เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สรา้งทกัษะ และพฒันาพนกังานสว่นท้องถ่ินใน
รปูแบบตา่ง ๆ 
  กลยุทธท์ี่ 2.1 ปลูกจิตสํานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาท 

กิจกรรมที ่1 การพัฒนาบุคลากรให้มคีุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราช
กรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่
ข้าราชการ รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ความ
เข้าใจดังกล่าว 

กิจกรรมที ่2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นหลักสตูรสําหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 

  กลยุทธท์ี่ 2.2 กําหนดหลักสตูรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
กิจกรรมที ่1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระวดับ (Training Roadmap) 

เพ่ือให้ทํางานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้น
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมาย
งาน การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ 

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ
โดยเฉพาะเรื่อง 
- กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงาน 
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- ความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถตัดสินใจกระทํา หรือไม่กระทําบางสิ่งบางอย่าง 
ได้อย่างเหมาะสม 

- การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 
- การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 

กิจกรรมที ่3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในตําแหน่งผู้บริหาร ทั้งน้ี การ
พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ดังกลา่ว มุ่งเน้นสร้างคนเก่งพัฒนาคนดีที่มี
คุณธรรม และจริยธรรมเข้าสูร่ะบบราชการยุคใหม ่

  กลยุทธท์ี่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สาํรวจ ให้คําปรกึษา แนะนําและข้อมูลข่าวสารด้าน
ธรรมาภิบาล 

กิจกรรมที ่1 พัฒนาระบบให้คําปรึกษา แนะนําด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร
ทั้งระบบ 

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best 
Pracities) ในด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเ้กิดการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ขึ้นในองค์กร 

  กลยุทธท์ี่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น 
กิจกรรมที ่1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

- ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี 
- ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
- ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
- เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จําเป็น 

  กลยุทธท์ี่ 2.5 กําหนดหลักสตูรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและ
สู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรมที ่1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
และสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้น เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
และสู่มตรฐานสากล 

 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การปรบัปรุงระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล 
  กลยุทธท์ี่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมที ่1 การนําเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมากาํหนดไว้ในกระบวนการของ
การแต่งต้ังหรือเลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงานโดย
ให้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ 

กิจกรรมที ่2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา 
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 

  กลยุทธท์ี่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 
กิจกรรมที ่1 จัดทําและผลกัดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
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กิจกรรมที ่2 กําหนดใหมีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัย
ข้าราชการอย่างชัดเจน 

  กลยุทธท์ี่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลแก่บุคลากร 
กิจกรรมที ่1 จัดทําและผลกัดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัวพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การสรา้งการมีส่วนร่วมในระบบสนบัสนนุและโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 
  กลยุทธท์ี่ 4.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที ่1 กําหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมี
ส่วนร่วมเป็นการกําหนดนโยบาย 

กิจกรรมที ่2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อ
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) 

กิจกรรมที ่3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทํางาน 

  กลยุทธท์ี่ 4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
สถานการณ์การทํางานขององค์การบริหารสว่นตําบล 

กิจกรรมที ่1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการทํางานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวด่ิงและแนวราบ รวมถึง
การสร้างพลังงานมวลชนในพ้ืนที่ที่เข้มแข็ง 

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน
เข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
และตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 

กิจกรรมที ่3 การให้ผู้นําศาสนาหรือศาสนาสถาน เช่น วัด โบสถ์ มสัยิด เข้ามามีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 

 
6. การวิเคราะห์ SWOT ของการพฒันาบคุลากร 
   เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
จําเป็นต้องศึกษาทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป รวมท้ังปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอย่างทั่วถึง 
ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลอย่างมีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. บคุลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสําเร็จ 
3. องค์การบริหารส่วนตําบล จดัสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
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4. บุคลากรทํางานเป็นทีมได้ดี 
5. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
7. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม 
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. องค์การบริหารส่วนตําบล จดัสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
10. องค์การบริหารส่วนตําบล มกีารจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ

ประสิทธิผล 
11. บุคลากรในองค์การบริหารสว่นตําบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับ

ผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
12. บุคลากรมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นอย่างดี 

 
 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตสาํนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งต้ังยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
3. การดําเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานตํ่าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง 
4. องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีการกําหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
6. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
7. บุคลากรขาดการทํางานเชิงบูรณาการ 
8. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกสว่นตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มากกว่าใช้ผลสําเร็จของงาน 
9. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติ

ราชการ 
10. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการโอนย้ายบ่อย 
11. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความสําคญักับการปฏิบัติต่อ

บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 
12. องค์การบริหารส่วนตําบล ขาดการติดตามประเมินผลด้านกําลังคนอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 
13. บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
14. องค์การบริหารส่วนตําบล ยังคงประสบปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
15. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่
16. องค์การบริหารส่วนตําบลขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง 
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 โอกาส (Opportunities : O) 

1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทําให้ต้องเร่งพัฒนา
บุคลากร 

2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ทําให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ ทําให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น 
4. การปรับโครงสร้างตําแหน่งใหม่ เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่

บุคลากร และทําให้บุคลากรทํางานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่น ส่งผลให้การ

บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและทําความเข้าใจกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ และทําให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
8. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น 
9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญมาก

ขึ้น 
10. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคณุภาพ ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 
 
 อุปสรรค (Threat : T) 

1. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งต้ัง การเลื่อน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ทําให้การวาง
อัตรากําลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 

2. ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลขาด
แคลนบุคลากรในบางสาขา 

3. ส่วนราชการต่าง ๆ ใหค้วามสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ทําให้ศักยภาพของ
บุคลากรไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การทํางานร่วมกัน 

4. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทําให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

5. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อ
การโอนย้ายบุคลากร 

6. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 

7 



ส่วนท่ี 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
ลําดบั หลกัสตูรการพฒันา รายละเอียดการพฒันา 

1 หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

การพัฒนาด้านความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่สําคัญ
ของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบาย
ต่าง ๆ เป็นต้น 

2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผดิชอบ
ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละตําแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหน่งหน่ึงตําแหน่งใดโดยเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน 
การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
เป็นต้น 

5 ด้านศีลธรรมคณุธรรมและจรยิธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีความสุข 
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ส่วนท่ี 4  
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

 
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม  

กําหนดวิธีการพัฒนา ตามความจําเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังน้ี 
๑. วิธีการดําเนินการ 

         ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
         ๑.๒ การฝึกอบรม 
         ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
         ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ

บริหารส่วนตําบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
         ๑.๕ การสอนงาน การให้คําปรึกษา 

องค์การบริหารส่วนตําบลยม กําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ทุกตําแหน่ง   ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทําให้การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
จัดทําแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี การพัฒนานอกจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฎิบัติงาน ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตําแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังน้ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดย
กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
  1. เ ป็นองค์กรที่ เ ปิดกว้างและเ ช่ือมโยงกัน  ต้องมีความโปร่งใส  ในการทํางาน โดย
บุคคลภายนอก  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้าตรวจสอบการทํางานได้ตลอด เปิดกว้าง ให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทํางานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังเช่ือมโยงการ
ทํางานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้ังคําถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน   โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่
ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอํานวยความสะดวก โดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ 
เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อ
มาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
   

9 



 
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทํางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาการเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยึดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสํานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทําให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฎิบัติราชการและปฎิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  ทั้งน้ี วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ เป็นต้น 
การกําหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตําบลยม  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ของ 
บุคลากรทุกระดับช้ัน มากําหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลยม  
ได้ประกาศใช้เป็นตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลทุก  6 เดือน ดังน้ี 

 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การทํางานเป็นทีม 

ตําแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอํานวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลยม ได้กําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพ่ือทําหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อม
กับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังน้ี 

 การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้นํา 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

ตําแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อํานวยการท้องถิ่น  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลยม ได้กําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและระดับที่ดํารงตําแหน่งอยู่ , 
ตามสายงานประจําของแต่ละตําแหน่ง  
 
 

10 



วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานดําเนินการ 
ระดับ จํานวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนตําบล
และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ปฏิบัติงาน-
ชํานาญงาน 
-ปฏิบัติการ-
ชํานาญการ 

เท่ากับจํานวนของ
พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2564-2566 

พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-หน่วยงานภายนอก 
-ส่วนราชการอื่น 
-สํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

2. การฝีกอบรม 2.1 โครงการ
ฝึกอบรมในสายงาน
ผู้บริหารตาม
แผนการดําเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทํางาน
ของผู้บริหาร 

-อํานวยการ
ท้องถิ่น 

-บริหารงาน
ท้องถิ่น 

พนักงานส่วน
ตําบลสายงาน
ผู้บริหารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2564-2566 

พนักงานส่วนตําบล
สายงานผู้บริหารมี
ความรู้และวิสัยทัศน์
ในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

-สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
-ส่วนราชการอื่น 
-หน่วยงานภายนอก 

 2.2 โครงการ
ฝึกอบรมสายงานผู้
ปฏิบัติตามแผน
ดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

- ปฏิบัติงาน-
ชํานาญงาน 
-ปฏิบัติการ-
ชํานาญการ 

พนักงานส่วน
ตําบลสายงานผู้
ปฏิบัติทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2564-2566 

พนักงานส่วนตําบล
สายงานผู้ปฏิบัติมี
ความรู้เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

-สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
-ส่วนราชการอื่น 
-หน่วยงานภายนอก 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานดําเนินการ 
ระดับ จํานวน 

 2.3 โครงการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้างทุก
คน 

30,000 ปีงบประมาณ 
2564-2566 

พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการประชาชน และ
สามารถดําเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

-กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-ส่วนราชการอื่น 
-หน่วยงานภายนอก 

3. การศึกษาหรือ
ดูงาน 

3.1 โครงการศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงา
จ้างทุกคน 

150,000 ปีงบประมาณ 
2564-2566 

พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับวิสัยทัศน์ใหม่ 
และนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด อบต.ยม 

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

4.1 โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรใน
สํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้าง 
สังกัดสํานักงาน
ปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2564-2566 

บุคลากรสังกดั
สํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบล มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดําเนินการ 

 4.2 โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกอง
คลังทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2564-2566 

บุคลากรของกองคลัง 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดําเนินการ 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานดําเนินการ 
ระดับ จํานวน 

 4.3 โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองชา่ง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้าง 
สังกัดกองช่างทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2564-2566 

บุคลากรของกองช่าง 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดําเนินการ 

 4.4 โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้าง กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2564-2566 

บุคลากรของกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดําเนินการ 

 4.5 โครงการ
ประชุมประจําเดือน
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

เพื่อซักซ้อมทบทวนและ
วางแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้างทุก
คน 

- ปีงบประมาณ 
2564-2566 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

5. การสอนงาน 
การให้คําปรึกษา
หรือวิธีการอื่น 

5.1 โครงการอื่น ๆ 
ที่สามารถกําหนดได้
ภายหลังตามความ
จําเป็นและ
สถานการณ ์

เพื่อรองรับนโยบายที่
ได้รับมอบ 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้างทุก
คน 

- ปีงบประมาณ 
2564-2566 
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ส่วนท่ี 5 

การติดตามและประเมินผลการพฒันา 

 
องค์กรตดิตามประเมินผลแผนพฒันาบคุลากร 

 

  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 
ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานกรรมการ 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  กรรมการ 
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองทุกกอง   กรรมการ 
5. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร กําหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ตัวชี้วัดและขอ้เสนอระดบัเปา้หมาย 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
2. ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี     

พ.ศ.2566 เทียบกับปี พ.ศ.2563 
3. ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 

85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหารส่วน

ตําบลเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
5. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม   

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนประชากรที่
สุ่มทดสอบ 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า    
ร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
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