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คำนำ 
 
 

การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน โดยบุคลากรใน
พื้นที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล กระทรวง กรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งบางภารกิจต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิง
ที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของท้องถิ่นในแต่ละด้านตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือ
พัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี 
โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ท้ังในด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

 

  จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จะ
ได้นำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป  

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

  

 

 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1.1   ภาวะการเปล่ียนแปลง 
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค 

ใหม่ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และ
นำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร 
เพื่อให้องค์กรสมารถใช้และและพัฒนาความรู้ที ่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี ่ยน
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

1.2   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  

ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั ้งต้องสงเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี ่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที ่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับกา
รบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
        “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั ้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง       
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
  3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
พนักงานส่วนตำบล เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานส่วนตำบลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันเพ่ือการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
 



1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 
(ก.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด) 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

หมวด 12  ส่วนที่ 3  ข้อ 269 ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 – 2560 
ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น (ก.ถ.) ในการประชุมครั ้งที ่ 5/2556             
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและดำเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0209.3/10532 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 -            
2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานบุคลากร 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

  

 

1.  วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1.1   เพ่ือนำความรู้ท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
1.2  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา 

ตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
1.3  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลท่ีสุด 
1.4   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถ่ินให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
        1)  ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
        2)  ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

                  3)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
                  4)  ด้านการบริหาร 
                  5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.5  วิสัยทัศน์ด้านบุคลากร  “บุคลากรเลิศล้ำ  ท้องถ่ินพัฒนา  นำสู่ยุค  Thailand 4.0” 

 
2. เป้าหมายการพัฒนา 

2.1   พนักงานส่วนตำบลท่ีบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

2.2   พนักงานส่วนตำบลได้รับการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

2.3   พนักงานส่วนตำบลได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 
2.4  พนักงานส่วนตำบล ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
2.5  มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม หรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 2 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด โดยกำหนด
ข้ึนจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังน ี้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  : การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การ สุจริตธรรม ท่ีมี
ศักดิ์ศรี (Organization Integrity)   

กลยุทธ์ท่ี 1.1  ยกย่องบุคลากร / ผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม   
 กิจกรรมท่ี 1 กำหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรท่ีทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 
         และสร้างเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคล่ือนคุณธรรม 
 



 
กิจกรรมท่ี 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้นำเหล่านี้  

ทั ้งงานที่ผ่านมาที่ผ่านมาและโครงการที่กำลังดำเนินเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให ้แก่
บุคลากรอื่นๆ 

กลยุทธ์ท่ี 1.2  สร้างองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   
กิจกรรมท่ี 1 กำหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
กิจกรรมท่ี 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง และนำมาศึกษาและ  
       ประยุกต์ใช้ต่อไป 
กลยุทธ์ท่ี 1.3  กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถ่ิน  

กิจกรรมท่ี 1 กำหนดมาตรฐานและแนวทางการทำงานของนักการเมืองท้องถ่ิน แล้วเผยแพร่ 
ให้ประชาชนรับทราบ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  : การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  

กลยุทธ์ท่ี 2.1  ปลูกจิตสำนึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมท่ีประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ท่ี 2.2  กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
 กิจกรรมท่ี 1 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพ่ือให้ 

ทำงานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) 
ฯลฯ 

 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะเร่ือง 
• กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับงาน 
• ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม      
สามารถตัดสินใจกระทำ หรือไม่กระทำบางส่ิงบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแย้งและยึดม่ันในอุดมการณ์ 
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 

 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในตำแหน่งผู้บริหาร ท้ังนี้ การพัฒนา 
บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 
 
 



 
กลยุทธ์ท่ี 2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สำรวจ ให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อมูลข่าวสาร 

         ด้านธรรมาภิบาล  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบให้คำปรึกษา แนะนำด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรท้ังระบบ 
 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ใน 

     ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ึนในองค์กร 
กลยุทธ์ท่ี 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเร่ือง 

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
• ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะท่ีจำเป็น 

กลยุทธ์ท่ี 2.5  กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสู่มาตรฐานสากล  
กิจกรรมท่ี 1 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   
กลยุทธ์ท่ี 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย  

         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 กิจกรรมท่ี 1 การนำเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมมากำหนดไว้ในกระบวนการของการ 

แต่งตั้งหรือเล่ือนเข้าสู่ตำแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็น
องค์ประกอบท่ีสำคัญ  

 กิจกรรมท่ี 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ  
แต่งตั้ง โอน ย้าย 

กลยุทธ์ท่ี 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    
 กิจกรรมท่ี 1 จัดทำและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
 กิจกรรมท่ี 2 กำหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง 

ชัดเจน 
กลยุทธ์ท่ี 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร   
 กิจกรรมท่ี 1 จัดทำและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน 

ท้องถ่ินท่ีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ท่ี 4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ                    
        กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    

 กิจกรรมท่ี 1 กำหนดแนวทางและประเด็นท่ีสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การกำหนดนโยบาย 

กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) 

 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ทำงาน 

กลยุทธ์ท่ี 4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม   
                   สถานการณ์การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่าย 

การทำงานร่วมกันท่ีเข้มแข็ง ท้ังแนวด่ิงและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน
พ้ืนท่ีท่ีเข้มแข็ง 

 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วม 
เป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือเข้าร่วมในการกำหนดนโยบาย การ
วางแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 กิจกรรมท่ี 3 การให้ผู้นำศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.  การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 
 

เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จำเป็นต้องศึกษา
ทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอย่างท่ัวถึงตรงตามเป้าหมายการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอย่างมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง ( Strengths : S ) 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จ  
3. องค์การบริหารส่วนตำบล จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  
4. บุคลากรทำงานเป็นทีมได้ดี  
5. บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ  
6. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร  
9. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  
10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
11. องค์การบริหารส่วนตำบล จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  
12. องค์การบริหารส่วนตำบล มีการจัดสิ่งจูงใจท่ีส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ

ประสิทธิผล  
13. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันท้ังผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 

และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
14. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี 
 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตสำนึกท่ีดีในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งต้ังยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์  
3. การดำเนินการทางวินัยต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ำหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง  
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการกำหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน  
7. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  
8. บุคลากรขาดการทำงานเชิงบูรณการ  
9. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าใช้ 

ผลสำเร็จของงาน  
10. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ  



11. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการโอนย้ายบ่อย  
12. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อ 

บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  
13. องค์การบริหารส่วนตำบล ขาดการติดตามประเมินผลด้านกำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
14. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
15. ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย  
16. องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ  
17. ไม่มีการวางแผนกำลังคนท่ีเป็นระบบ เพ่ือทดแทนกำลังคนท่ีขาดแคลน  
18. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านกำลังคนยังถูกนำมาใช้ไม่เต็มศักยภาพ  
19. บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
20. องค์การบริหารส่วนตำบล ยังคงประสบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
21. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  
22. องค์การบริหารส่วนตำบล ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง 

  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหาร ทำให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  
2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวข้ึน  
4. การปรับระบบโครงสร้างตำแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ 

บุคลากร และทำให้บุคลากรทำงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทำงานของท้องถ่ิน ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส  
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง  
8. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถ่ินมากข้ึน  
9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทำให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากข้ึน  
10. ประชาชนมีความต้องการบริการท่ีมีคุณภาพ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองเร่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 
 

อุปสรรค  ( Threat : T ) 
1. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งต้ัง การเลื่อน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ทำให้การวาง 

อัตรากำลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
2. ความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขาดแคลน

บุคลากรในบางสาขา 
3. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 



5. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ทำให้ศักยภาพของบุคลากร
ไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การทำงานร่วมกัน 

6. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ จัด
องค์การบริหารส่วนตำบล 

7. ระบบการบริหารงานบุคคลท่ีแตกต่างกันระหว่างท้องถ่ินและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อการ 
โอนย้ายบุคลากร 

8. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 
เปล่ียนแปลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
 

ลำดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 
การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่สำคัญ
ของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง 
ๆ เป็นต้น 
 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน ในหน ้าท ี ่ ร ั บผ ิ ดชอบ ให ้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละตำแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ 
 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การ
มอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 

5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
 

 
 
 



ส่วนที่ 4 

วิธีการ ระยะเวลาดำเนนิการและงบประมาณในการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ ระดับ จำนวน 

1. การ
ปฐมนิเทศ 

1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

-  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนตำบล
และบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

ปง 
ปก 

เท่ากับจำนวน
ของพนักงานส่วน
ตำบลและ
พนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 
2566 

พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติ งานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรม
ในสายงานผู้บริหารตาม
แผนการดำเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ       
ทำงานของผู้บริหาร 

ต้น 
กลาง 

พนักงานส่วน
ตำบลสายงาน
ผู้บริหารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 
2566 

พนักงานส่วนตำบลสาย
งานผ ู ้บร ิหารมีความรู้
และว ิส ั ยท ัศน ์ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

-  ส ถ า บ ั น พ ั ฒ น า
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 2.2 โครงการฝึกอบรม          
สายงานผู้ปฏิบัติตาม
แผนการดำเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่รับผดิชอบ 

ปก/ชก 
ปง/ชง 

พนักงานส่วน
ตำบลสายงานผู้
ปฏิบัติทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 
2566 

พนักงานส่วนตำบลสาย
งานผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิม ีความรู้
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 
 

พนักงานส่วน
ตำบล
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง
ทุกคน 

30,000 ปีงบประมาณ 
2564 - 
2566 

พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบริการ
ประชาชน และสามารถ
ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ
สุข 

-กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  



วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ ระดับ จำนวน 

3. การศึกษาหรือ
ดูงาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อนำความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างทุกคน 

200,000 ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้างประจำ    
ได้รับวิสัยทัศน์ใหม่
และนำมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
  

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
สำนักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง สังกัด
สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรสังกัด
สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตำบล มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่ 
ดำเนินการ  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
สังกัดกองคลัง 
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกอง
คลัง  มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่ 
ดำเนินการ  

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองช่าง 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกอง
ช่าง  มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่ 
ดำเนินการ  

 
 



วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ ระดับ จำนวน 

 4.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองการศึกษาฯ 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่ 
ดำเนินการ  

 4.5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองสวัสดิการสังคม 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่ 
ดำเนินการ  

 4.6 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่ 
ดำเนินการ  

 4.7 โครงการประชุม
ประจำเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อม
ทบทวน และวาง
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองสาธารณสุขฯ 
 

 



วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ ระดับ จำนวน 

5. การสอนงาน 
การให้คำปรึกษา
หรือวิธีการอื่น 

5.1 โครงการสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

- เพื่อยกระดับ
ความรู้ของบุคลากร 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างทุกคน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

- ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
ตำแหน่ง 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

 5.2 โครงการอื่น ๆ ที่
สามารถกำหนดได้ภายหลัง
ตามความจำเป็นและ
สถานการณ์  

- เพื่อรองรับนโยบาย
ที่ได้รับมอบ 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
ตำแหน่ง 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

 

 

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ด่านขุนทดประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    ประธานกรรมการ 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                        กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนทุกส่วน                                  กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคล                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กำหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
ตัวช้ีวัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย  
 

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

         พ.ศ.2564 เทียบกับปีพ.ศ.2563 
3.  ระดับความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงขึ้นมากกว่า             

          ร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา 
4.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหาร
ส่วน- ตำบล เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา 
5. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีเข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรร
มาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรที่สุ่ม
ทดสอบ 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า 
ร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 



 


