
 
 

สวนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

  

1.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ภายใตกระสแหงการปฏริูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร 

จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคกรตาง ๆ ตองมคีวามตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ

ตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อ

แสวงหารูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคกร ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนา

ระบบบริหารความรูภายในองคกร เพื่อใหองคกรสมารถใชและและพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา  

11 ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ

เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม

และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ให

เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการใหสอดคลองกับการบริหาราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

        “ในการบริหารราชการแนวใมห สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญใหเพียงพอ

แกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของ

ตางประเทศที่มผีลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตอง

เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว 

ตั้งแตอดีตจนตอเนือ่งถงึปจจุบันเนนการสรางความคิดใหม ๆ  ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการ

ปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการ

พัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวารไดอยางกวางขวาง 

  2.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลียนแปลงไป 



 
 

  3.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของพนักงานสวนตําบล เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการ

สมัยสใหมตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

  4.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูพนักงานสวนตําบลใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

ซึ่งกันและกันเพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสทธิภาพ 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม (ก.อบต.จังหวัด) 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข 

การบริหารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปจจุบัน หมวด 12  สวนที่ 3  ขอ 269 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนจึงไดจัดทําแผนพัฒนา

พนักงานบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนที่

ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมี

ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่ 2 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

  

1.  วัตถุประสงคการพัฒนา 

11   เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

1.2  เพื่อใหมกีารปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนา 

ตนเองใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

1.3  เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ปฎิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลที่สุด 

1.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมทีักษะและความรู ในการปฏบิัติงานดังนี้ 

        1)  ดานความรูพื้นฐานในการปฎบิัติราชการ 

        2)  ดานการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 

                  3)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

                  4)  ดานการบริหาร 

                  5)  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

2. เปาหมายการพัฒนา 

2.1    พนักงานสวนตําบลที่บรรจุใหมไดรับการพัฒนาความรูพืน้ฐานในการปฏบิัติราชการ 

2.2 พนักงานสวนตําบลไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผดิชอบ 

2.3 พนักงานสวนตําบลไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ป 

2.4    พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรมอยางนอยคนละ 1 หลักสูตรตอป 

2.5    มีการจัดสรรงบประมาณดานการฝกอบรม หรือสงเสริมใหมีการศึกษาตอ ไมนอยกวา 

รอยละ 2 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  
การกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน โดย

กําหนดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะหขอมูลในกรอบของวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของได 4 ยุทธศาสตร ดังน ้ี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาหัวหนาสวนราชการใหมคีุณภาพและคานิยมสรางสรรค  

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาหัวหนาสวนราชการใหมคีุณภาพและคานิยมสรางสรรค สามารถสราง

วัฒนธรรม การทํางานแบบใหม และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตอบสนองการบริหารงานทองถิ่น

แบบบูรณการและตอบสนองนโยบายรัฐบาล  

มาตรการ  1. ดําเนินการพัฒนาและฝกอบรม เพื่อสรางผูนํายุคใหมที่มีคุณภาพและคานิยม 

   สรางสรรค  

2. ดําเนินการพัฒนานักบริหารใหมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานดาน 

    การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ระยะเวลา   พ.ศ. 2555 - 2557  

ตัวชี้วัด  1. หัวหนาสวนราชารปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณภาพ และคานิยมสรางสรรค โดยยึด 

    หลัก สมรรถนะการปฏิบัติงานดานการบริหารเพิ่มข้ึน อยางนอยรอยละ 60  

2. มนีักบริหารงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2    ปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมสรางสรรคของพนกังานสวนตําบลเพื่อ

รองรับวัฒนธรรมใหม โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

วัตถุประสงค เพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู ในสวนราชการและยกระดับคณุภาพของพนักงาน

สวนตําบลใหเปนผูปฏิบัติงานบนพื้นฐานขององคความรู ควบคูกับคานิยมสรางสรรค และปฏิบตัิงานเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน 

มาตรการ   1. ดําเนนิการเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกพนักงานสวนตําบล และ          

                    ลกูจางประจําโดยอาศัยโครงการตามรอยพระยุคลบาทเพื่อราชการใสสะอาด และ 

                    ประโยชนสุขของประชาชน 

      2. พัฒนาเพื่อใหเกดิการเรียนรูโดยอาศัยการฝกอบรมทางไกลประกอบกบัการอบรม 

          ในหองเรียนโดยการพัฒนาหลักสูตรและจดัทําชดุการเรียนตนแบบ การสนับสนุน        

          ใหสวนราชการไปใชประโยชนและการทดลองฝกอบรมทางไกลผานดาวเทียม 

                          3. พัฒนาการเรียนรู ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส การสรางชุดการเรียนรูดวยสื่อ 

                              อิเล็กทรอนกิสและการวางระบบการเรียนรูแบบ Online 

                          4. การปรับเปลี่ยนทศันคติและวิธปีฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลกูจางประจํา 



 
 

                              โดยมุงเนนทีก่ารพัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ภาครัฐทกุสวนราชการ 

ระยะเวลา     พ.ศ. 2555 - 2557 

ตัวชี้วัด        1. จํานวนพนกังานสวนตําบลและลูกจางที่มคีานิยมสรางสรรคภาครฐัเพิ่มขึน้ 

                            2. จํานวนพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําที่มีวัฒนธรรมคานิยมในการเรียนรู 

                                ดวยตนเอง พัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น 

                            3. จํานวนของพนกังานสวนตําบลและลกูจางประจําที่มีจติสํานกึและวิธีการทํางานที ่

                                มุงใหบรกิารประชาชน  

เปาหมาย     พนักงานสวนตําบลและลกูจางประจําทกุสวนงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3     สงเสริมและพัฒนาพนกังานสวนตาํบลใหมีสมรรถนะตามบทบาทและภารกิจของสวน

ราชการ รองรับการบรหิารงานแบบบรูณการ และนโยบายรัฐบาล  

วัตถุประสงค  เพื่อเสริมสรางและพัฒนาพนักงานสวนตําบลของสวนราชการ ใหมีสมรรถนะที่

สอดคลองกับภารกิจที ่เปนหนาที่และความสามารถทีก่าํหนดตามกลุมงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานตาม

ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ     1.  จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตาํบล โดยยึดหลัก การกําหนดสมรรถนะ            

    สําหรับตําแหนงงาน (Competency Based)  สําหรับพนักงานสวนตําบลแตละ 

    กลุมงาน  

                             2.  สรางและพัฒนาหลักสูตรหรอืชุดฝกอบรมเพื่อสรางขีดความสามารถของ 

   พนกังานสวนตําบลแตละ กลุมงาน  

         3. ดําเนินการฝกอบรม พัฒนาสมรรถนะของพนกังานสวนตําบลเฉพาะทาง และมี 

   การประเมินผล ติดตามผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

         4. ติดตามวิเคราะหวจิัย กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของพนกังานสวนตําบลเพื่อ 

   เพิ่มประสิทธิภาพ ตองานราชการและประชาชน 

ระยะเวลา    พ.ศ. 2555 - 2557  

ตัวชี้วัด        1. จํานวนขาชการอยางนอยรอยละ 80 ไดรับการพัฒนามีสมรรถนะที่สอดคลอง 

                     ตาม บทบาทภารกิจงานเพิ่มขึ้น  

                  2. มีหลักสูตรหรือชุดอบรมพัฒนาสมรรถนะของพนกังานสวนตําบลที่ไดมาตรฐานทกุสวน         

                      ราชการ  

                   3. จํานวนผูบริหารและประชาชนมีความพงึพอใจตอการปฏิบัตงิานของพนักงาน 

                       สวนตําบลเพิ่มขึน้ จากเดิมไมนอยกวารอยละ 10 

 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4   สงเสริมใหมกีารประเมินพนักงานสวนตําบลเพื่อสรางคณุภาพและผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการประเมินพนกังานสวนตําบลใหสามารถ

ปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ    1. พัฒนาผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนและวิธีการประเมนิพนกังานสวนตําบล 

                  2. พัฒนาผูมีสวนเกี่ยวของในการประชาสัมพันธกระบวนการประเมินพนกังานสวน 

                      ตําบลที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด    1. มีแผนงาน/โครงการ ที่สามารถดําเนินการประเมนิทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพโปรงใส 

                  และเปนธรรม  

              2. จํานวนพนกังานสวนตําบลทกุระดับที่มคีวามเขาใจและพึงพอใจในกระบวนการ 

                  ประเมนิพนกังานสวนตําบล  
 

ปจจัยความสําเร็จ  

1. องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหารให 

การสนับสนุน ทุกดานเพื่อใหการพัฒนาพนกังานสวนตําบลบรรลุเปาประสงคและมีความตอเนื่อง  

2. ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการตองเปนแบบอยางที่ดีมีคานิยมสรางสรรค เนนคุณธรรม ประจํา 

ใจและมีวัฒนธรรมการทํางานแบบใหม มีบทบาทในการสนับสนุนและผลกัดนัการทํางานพนกังานสวน

ตําบล อยางจริงจัง  

3. พนักงานสวนตําบลทกุคนไดตระหนกัถงึความจําเปนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจริงจัง  

4. คณะผูบริหาร มีนโยบายกจิกรรมในการสนับสนุนและใหความสําคัญเรื่องการ จัดทํา 

ยุทธศาสตรพัฒนาพนกังานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเปนการบรูณการโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

ขององคการบริหารสวนตําบลที่เนนการสรางการมสีวนรวมในการกํา หนดทิศทาง หรือกรอบการพัฒนา

อยางเปนระบบชัดเจน  

6.  ทุกสวนราชการ ใหความรวมมือในการใชขอมูลที่เกีย่วของกับการพัฒนาบุคลากร  

7.  ขีดความสามารถของพนกังานสวนตําบลที่ดรีับมอบหมายใหจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร 

 

 

 

 
 



 
 

4.  การวิเคราะห SWOT ของการพัฒนาบคุลากร 

เพื่อเปนกรอบในการจดัทําแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐั  

จําเปนตองศึกษาทราบถงึทิศทาง หรือยุทธศาสตรการพฒันาจังหวดัราชบุรีโดยสังเขป รวมทั้งปจจัยภายใน

และ ปจจัยภายนอก เพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอยางทั่วถึงตรง

ตาม เปาหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มขดีความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล อยางมีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น 

4.1 ผลการวิเคราะห 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน – ภายนอก  
 

จุดแข็ง 

ลําดับ ประเด็น 

1 บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามภารกิจของตน  

2 บุคลากรปฏบิัติราชการโดยมุงเนนผลสําเรจ็  

3 อบต. จดัสวสัดกิารที่เหมาะสมและเอือ้ตอการปฏิบัตริาชการ  

4 บุคลากรทํางานเปนทีมไดด ี 

5 บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏบิตัิราชการ  

6 บุคลากรมสีมรรถนะในการขับเคลื่อนยทุธศาสตรการพฒันา 

7 การประเมินผลการปฏบิตัิราชการมีความเปนธรรม  

8 ระบบการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการมมีาตรฐานและเปนที่ยอมรับของบุคลากร  

9 งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบตัิงานไดถกูตองและใชเวลาเหมาะสม  

10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบคุคลมีความทันสมัย และสามารถใชงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

11 อบต. จดัสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัตริาชการ  

12 อบต. มีการจัดสิ่งจงูใจทีส่งเสริมใหบุคลากรปฏิบัตริาชการใหบรรลุประสิทธิผล  

13 บุคลากรในจงัหวัดมีความสัมพนัธที่ดรีะหวางกันทั้งผูบรหิารกับผูปฏิบตัิงาน และระหวาง 

ผูปฏิบัติงานดวยกัน  

14 บุคลากรมีความเขาใจ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ของ อบต. เปนอยางด ี 

 

 

 

 



 
 

 

จุดออน 

ลําดับ ประเด็น  

1 บุคลากรขาดการพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม ขาดจติสํานกึที่ดีในการรับผดิชอบตอหนาที ่ 

2 การสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้งยังมีการใชระบบอุปถมัภ  

3 การดําเนนิการทางวินัยตอบุคลากรที่มผีลการปฏิบัตงิานต่ําหรือมีศกัยภาพนอยยังไมจรงิจัง  

4 ระบบการประเมนิผลการปฏิบัตงิานยังไมไดมาตรฐาน  

5 อบต. ไมมีการกําหนดสายทางความกาวหนาในอาชพี  

6 อบต. ไมมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเขาสูตําแหนงทีสู่งขึ้น  

7 การพัฒนาบุคลากรไมครอบคลุมทกุระดับ  

8 บุคลากรขาดการทํางานเชิงบูรณการ  

9 ผูประเมนิผลการปฏบิตัิงานยงัใชความรูสกึสวนตัวในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน มากกวาใช 

ผลสําเร็จของงาน  

10 ขาดการสรางแรงจงูใจในการสงเสริมใหบุคลากรเกดิความรักและผูกพันในการปฏิบตัิราชการ  

11 บุคลากรของ อบต. มีการโอนยายบอย  

12 วัฒนธรรมองคกรไมเอือ้ตอการปฏิบัติราชการเชิงรกุและไมใหความสําคัญกับการปฏิบัตติอ 

บุคลากรอยางเทาเทียมกนั  

13 อบต. ขาดการตดิตามประเมนิผลดานกําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

14 บุคลากรขาดการเรียนรูและการสรางนวตักรรมใหมๆ   

15 ผูบริหารทกุระดบัยงัไดรับการพัฒนานอย  

16 อบต. ใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรไมมากพอ  

17 ไมมีการวางแผนกําลังคนที่เปนระบบ เพื่อทดแทนกําลังคนที่ขาดแคลน  

18 เทคโนโลยสีารสนเทศดานกําลังคนยังถูกนํามาใชไมเต็มศักยภาพ  

19 บุคลากรยงัมีสมรรถนะในการปฏิบัตริาชการ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  

20 อบต. ยังคงประสบปญหาการทจุรติ และประพฤติมิชอบ  

21 บุคลากรยงัขาดความเขาใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมj  

22 อบต. ขาดการสรางและสงเสริมบุคลากรที่มคีวามรู ความสามารถสูง  

 

 

 



 
 

 

โอกาส 

ลําดับ  ประเด็น  

1 การปฏิรูประบบราชการ กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทําใหตองเรงพัฒนาบุคลากร  

2 ระบบการประเมนิผลงานและการใหรางวัล ทําใหบุคลากรมีแรงจงูใจในการปฏิบัติราชการ  

3 ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ทําใหการบรหิารทรัพยากรบุคคลมีความคลองตัวขึ้น  

4 การปรับระบบโครงสรางตําแหนงใหมเปนโอกาสในการสรางความกาวหนาในอาชพีใหแก 

บุคลากร และทําใหบุคลากรทํางานไดตรงกับความรูความสามารถของตน  

5 การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทํางานของทองถิ่น สงผลใหการ

บริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความโปรงใส  

6 ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีเปนโอกาสใหบุคลากรสามารถสื่อสารและทําความเขาใจกันได

อยางมีประสิทธิภาพ  

7 ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีทําใหการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และทําใหเกดิการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง  

8 นโยบายรฐับาลสงเสริม สนับสนุนใหพัฒนาบุคลากรทองถิ่นมากขึ้น  

9 การปรับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหบคุลากรตองมีความเช่ียวชาญมากขึ้น  

10 ประชาชนมีความตองการบรกิารที่มีคณุภาพ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่องเรงพัฒนา

สมรรถนะของ บุคลากร  

 

ภัยคุกคาม 

ลําดับ ประเด็น 

1 การเมืองเขามาแทรกแซงการบรรจ ุแตงตั้ง การเลื่อน ยายบุคลากรทกุระดับ ทําใหการวาง 

อัตรากําลงัไมเหมาะสมกับภารกิจ 

2 ความตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถสูง ทําให อบต. ขาดแคลนบุคลากรในบาง

สาขา 

3 กฎหมายหลายฉบับลาสมัยไมเอ้ือตอการบรหิารทรัพยากรบุคคลยุคใหม 

4 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรนอย ไมเพียงพอตอการพัฒนาและสรางสิ่งจูงใจ 

5 สวนราชการตางๆ ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน ทําใหศักยภาพของ

บุคลากรไมเทาเทียมกัน ยากแกการทํางานรวมกนั 

6 การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทําใหขาดความคลองตัวในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของ 



 
 

จังหวัด 

ลําดับ ประเด็น 

7 ระบบการบริหารงานบุคคลทีแ่ตกตางกันระหวางทองถิน่และสวนภูมภิาค เปนอุปสรรคตอการ 

โอนยายบุคลลากร 

8 การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเรว็ ทําใหการพัฒนาบุคลากรไมทันตอ

การ เปลี่ยนแปลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สวนที่ 3 

หลักสูตรการพัฒนา 

 

ลําดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 หลักสูตรความรูพืน้ฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 

การพัฒนาด านความรู ที่ เ กี่ ยวของกั บการ

ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย 

นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสราง

ของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 

 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน

หนาที่รับผดิชอบ 

การพัฒนาด านความรู  ค วามเข า ใจ  แล ะ

ความสามารถในการปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่

รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น 

 

3 ดานความรูและทกัษะเฉพาะของงาน

ในแตละตําแหนง 

การพัฒนาความรูความสามารถในการปฏบิัติงาน

ของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ 

 

4 ดานการบริหาร  การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหาร

และการบริการประชาชน เชน ในเรื่องการ

วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การ

ประสานงาน เปนตน 

 

5 ดานศีลธรรมคณุธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 

เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนา

คุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

 

 

 



 
 

 



 
 

สวนที่ 4 

วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ  และงบประมาณในการพัฒนา 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม 

-  เพื่อเสริมสราง

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับอบต.และ

บทบาทหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย 

1 - 3 เทากับจํานวน

ของพนักงาน

สวนตําบลที่

ไดรับการบรรจุ

แตงตั้งใหม 

5,000 ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

พนักงานสวนตําบล

ที่ไดรับการบรรจุ

ใหมมีความรูความ

เขาใจและปฏิบัติ 

งานในหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

- หนวยงาน

ภายนอก 

- สวนราชการอื่น 

- สํานักงานปลัด 

อบต. 

2. การฝกอบรม 2.1 โครงการฝกอบรมใน

สายงานผูบริหารตามแผน 

การดําเนินการฝกอบรม

บุคลากรทองถิ่น 

 

- เพื่อพัฒนาความรู

และวิสัยทัศนในการ       

ทํางานของผูบริหาร 

3 - 7 พนักงานสวน

ตําบลสายงาน

ผูบริหารทุกคน 

เปนไปตาม

รายจาย          

ของแตละ

หลักสูตร 

ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

พนักงานสวนตําบล

สายงานผูบริหารมี

ความรูและวิสัยทัศน

ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา

บุคลากรทองถิ่น 

- สวนราชการอื่น 

- หนวยงาน

ภายนอก  

 2.2 โครงการฝกอบรมสาย

งานผูปฏิบัติตามแผนการ

ดําเนการฝกอบรมบุคลากร

ทองถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู

ในการปฏิบัติงานใน

หนาที่รับผิดชอบ 

1 - 6 พนักงานสวน

ตําบลสายงานผู

ปฏิบัติทุกคน 

เปนไปตาม

รายจาย          

ของแตละ

หลักสูตร 

ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

พนักงานสวนตําบล

สายงานผูปฏิบัติมี

ความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา

บุคลากรทองถิ่น 

- สวนราชการอื่น 

- หนวยงาน

ภายนอก  

 



 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

 2.3 โครงการพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ

เสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานสวนตําบล 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา

ทุกคน 

30,000 ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

พนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา    

มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อ

บริการประชาชน 

และสามารถดําเนิน

ชีวิตไดอยางปกติสุข 

- สวนการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- สวนราชการอื่น 

- หนวยงาน

ภายนอก  

3. การศึกษาหรือ

ดูงาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อนําความรูที่

ไดมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา

ทุกคน 

200,000 ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

พนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา    

ไดรับวิสัยทัศนใหม

และนํามา

ประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- สํานักงานปลัด 

อบต. 

  

4. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการหรือ

การสัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรใน

สํานักงานปลัด อบต. 

- เพื่อเพิ่มพูน

ความรูทักษะ 

ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา

สังกัดสํานักงาน

ปลัด อบต. 

เปนไปตาม

รายจาย          

ของแตละ

หลักสูตร 

ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

บุคลากรสังกัด

สํานักงานปลัด 

อบต. มีความรู 

ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมาก

ขึ้น 

ทุกสวนราชการ

และหนวยงานที่ 

ดําเน ินการ  

 



 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

 4.2 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรใน

สวนการคลัง 

- เพื่อเพิ่มพูน

ความรูทักษะ 

ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

สังกัดสวนการคลัง

ทุกคน 

เปนไปตาม

รายจาย          

ของแตละ

หลักสูตร 

ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

บุคลากรของสวน

การคลัง  มีความรู 

ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมาก

ขึ้น 

ทุกสวนราชการ

และหนวยงานที่ 

ดําเน ินการ  

 4.3 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรใน

สวนโยธา 

- เพื่อเพิ่มพูน

ความรูทักษะ 

ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

สังกัดสวนโยธา        

ทุกคน 

เปนไปตาม

รายจาย          

ของแตละ

หลักสูตร 

ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

บุคลากรของ 

สวนโยธา  มีความรู 

ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมาก

ขึ้น 

ทุกสวนราชการ

และหนวยงานที่ 

ดําเน ินการ  

 4.4 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรใน

สวนการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- เพื่อเพิ่มพูน

ความรูทักษะ 

ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

สังกัดสวนการ 

ศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมทุกคน 

เปนไปตาม

รายจาย          

ของแตละ

หลักสูตร 

ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

บุคลากรของสวน

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม มี

ความรู ความเขาใจ

ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น 

ทุกสวนราชการ

และหนวยงานที่ 

ดําเน ินการ  

 4.5 โครงการประชุม

ประจําเดือนบุคลากรใน

หนวยงาน 

- เพื่อซักซอม

ทบทวน และวาง

แนวทางการ

ปฏิบัติงานใหม ี

ประสิทธิภาพ 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา

ทุกคน 

- ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

สามารถวางแนว

ทางการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- สํานักงานปลัด 

อบต.  

- สวนการคลัง 

- สวนโยธา 

- สวนการศึกษาฯ 

 



 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

5. การสอนงาน 

การใหคําปรึกษา

หรือวิธีการอื่น 

5.1 โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท 

- เพื่อยกระดับ

ความรูของบุคลากร 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา

ทุกคนที่เขารวม

โครงการ 

- ปริญญาโท

60,000 

บาท/คน/ป 

- ปริญญาตรี 

40,000 

บาท/คน/ป 

ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

สามารถนําความรูที่

ไดรับมาใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองและหมาะสม

กับตําแหนง 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

 5.2 โครงการอื่น ๆ ที่

สามารถกําหนดไดภายหลัง

ตามความจําเปนและ    

สถานการณ  

- เพื่อรองรับ 

นโยบายที่ไดรับมอบ 

1 – 7 พนักงานสวนตําบล

และลูกจางประจํา

ทุกคน 

- ปงบประมาณ 

2555 – 2557 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่ 5 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 

องคกรติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

โปงน้ํารอนประกอบดวย  

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 

2. รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล   กรรมการ 

2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                             กรรมการ 

3. หัวหนาสวนทุกสวน                                        กรรมการ 

4. บุคลากร                               กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการ  มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนด

วิธีการตดิตามประเมนิผล   ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เกี่ยวของ  อยางนอยปละ 1  ครัง้  แลวเสนอ

ผลการตดิตามประเมนิผลตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงน้าํรอน 

เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557 

------------------------------------- 

 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ 2555 – 2557  ขึ้นเพื่อพัฒนาใหบุคลากรรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก

และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับ

บุคลากรแตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ดานการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดาน

การบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและ

ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 2788 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดเชียงใหม ลงวันที่  28 ตุลาคม 2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน ประกอบกับมติ                   

ที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2554  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557  ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555  ถึงวันที่ 

30 เดือน กันยายน พ.ศ.2557   

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ ณ วันที ่ 26  เดือน กันยายน  พ.ศ.2554 

         (ลงชื่อ) 

                                       (นายภาคิณ  พันธุพนิ) 

         นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 



 
 

 


