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ค าน า 
 
 

การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน โดยบุคลากรใน
พื นที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล กระทรวง กรม เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งบางภารกิจต้องอาศัยความรู้ ความช้านาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต้าบลให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของท้องถิ่นในแต่ละด้านตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท้าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้จัดท้าขึ นโดยค้านึงถึงภารกิจ อ้านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  เพ่ือ
พัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต้าบลที่ดี 
โดยได้ก้าหนดหลักสูตรการพัฒนาส้าหรับบุคลากรแต่ละต้าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิต ิทั งในด้านความรู้
พื นฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต้าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน  

 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบลขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จะ
ได้น้าไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญก้าลังใจให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป  

 

 

 
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน. 
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ส่วนที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

  
 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1.1   ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค 

ใหม่ ผู้น้าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท้างาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และ
น้าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน้าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร 
เพ่ือให้องค์กรสมารถใช้และและพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยน
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

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

ระบุดังนี  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่้าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน้ามาประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั งต้องสงเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนต้าบลในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั งนี เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ            
การบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
        “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง        
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน้ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี จึงก้าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี  
  1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถกูต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
พนักงานส่วนต้าบล เพ่ือให้พนักงานส่วนต้าบลทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานส่วนต้าบลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันเพื่อการน้ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 



1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด) 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบล ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบั น 
หมวด 12  ส่วนที่ 3  ข้อ 269 ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อนจึงได้จัดท้าแผนพัฒนาพนักงานบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท้าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต้าแหน่งนั นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยก้าหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก้าลังขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

  
 

1.  วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1.1   เพ่ือน้าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
1.2  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท้างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา 

ตนเองให้เกิดขึ นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
1.3  เพ่ือให้บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลที่สุด 
1.4   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี  
        1)  ด้านความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการ 
        2)  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

                  3)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต้าแหน่ง 
                  4)  ด้านการบริหาร 
                  5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
2. เป้าหมายการพัฒนา 

2.1   พนักงานส่วนต้าบลที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2.2   พนักงานส่วนต้าบลได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.3   พนักงานส่วนต้าบลได้รับการพัฒนาทุกต้าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 
2.4  พนักงานส่วนต้าบล ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
2.5  มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม หรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
  

3. การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการท างาน (workflow 
analysis) 
 

เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท้าแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  จ้าเป็นต้อง
ศึกษาทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป รวมทั งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพ่ือน้ามาเป็นข้อมูลในการก้าหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอย่างทั่วถึงตรงตามเป้าหมายการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต้าบลอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ น  ทั งนี องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโป่งน ้ าร้อนได้ท้า การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการท้างาน 
(workflow analysis) ด้วย เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ดังนี  

 
 
 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง ( Strengths : S ) 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส้าเร็จ  
3. องค์การบริหารส่วนต้าบล จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอื อต่อการปฏิบัติราชการ  
4. บุคลากรท้างานเป็นทีมได้ดี  
5. บุคลากรมีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติราชการ  
6. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร  
9. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  
10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้งาน 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
11. องค์การบริหารส่วนต้าบล จัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการปฏิบัติราชการ  
12. องค์การบริหารส่วนต้าบล มีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ

ประสิทธิผล  
13. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต้าบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 

และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
14. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นอย่างดี 

 
จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 

1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตส้านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่  
2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั งยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์  
3. การด้าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่้าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง  
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5. องค์การบริหารส่วนต้าบลไม่มีการก้าหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
6. องค์การบริหารส่วนต้าบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต้าแหน่งที่สูงขึ น  
7. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  
8. บุคลากรขาดการท้างานเชิงบูรณการ  
9. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าใช้ 

ผลส้าเร็จของงาน  
10.  ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ  
11.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบล มีการโอนย้ายบ่อย  
12.  วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื อต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติต่อ  

บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  
13.  องค์การบริหารส่วนต้าบล ขาดการติดตามประเมินผลด้านก้าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
14.  บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  



15.  ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย  
16.  องค์การบริหารส่วนต้าบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ  
17.  ไม่มีการวางแผนก้าลังคนที่เป็นระบบ เพื่อทดแทนก้าลังคนที่ขาดแคลน  
18.  เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก้าลังคนยังถูกน้ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ  
19.  บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
20.  องค์การบริหารส่วนต้าบล ยังคงประสบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
21.  บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  
22.  องค์การบริหารส่วนต้าบล ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง 

  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท้าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  
2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท้าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ท้าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ น  
4. การปรับระบบโครงสร้างต้าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ 

บุคลากร และท้าให้บุคลากรท้างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท้างานของท้องถิ่น ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส  
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท้าความเข้าใจกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท้าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท้าให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง  
8. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ น  
9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้าให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ น  
10.  ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองเร่งพัฒนา 

สมรรถนะของบุคลากร 
 

อุปสรรค  ( Threat : T ) 
1. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั ง การเลื่อน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ท้าให้การวาง 

อัตราก้าลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
2. ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง ท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลขาดแคลน

บุคลากรในบางสาขา 
3. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 
5. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท้าให้ศักยภาพของบุคลากร

ไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การท้างานร่วมกัน 



6. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ท้าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ จัด
องค์การบริหารส่วนต้าบล 

7. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อการ 
โอนย้ายบุคลากร 

8. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ท้าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

 
 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 

การพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต้าแหน่ง ด้าน
การบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต้าบลต้องตระหนักถึง
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั น องค์การ
บริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก้าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท้างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
กล่าวคือ 
 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมความเปิดเผยโปร่งใส ในการท้างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการท้างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้า
มามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด้าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ด้าเนินการ โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท้างานในแนวระนาบในลักษณะขแง
เครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท้างานภายในภาครัฐด้วย
กันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 

 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท้างานในเชิงเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั งค้าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบแทนสนองความต้องการของ 
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบล รวมทั งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิตัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั งอ้านวยความสะดวกโดยการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน ราชการ เพ่ือ 
ให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง  
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 

3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท้างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ 
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ 
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ 
ความเป็นส้านักงานสมัยใหม่ รวมทั งท้าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 
เหมาะสมกับบทบาทของตน   

 
 
 



4.  การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 

เครื่องมือส้ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-
Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 

ทั งนี  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน  

การก้าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน โดยก้าหนด
ขึ นจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังน ี  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่สร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ สุจริตธรรม ที่มี
ศักดิ์ศรี (Organization Integrity)   

กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกย่องบุคลากร / ผู้น้ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม   
 กิจกรรมที่ 1 ก้าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท้างานตามหลักธรรมาภิบาล 
         และสร้างเป็นผู้น้ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น้าเหล่านี   
ทั งงานที่ผ่านมาที่ผ่านมาและโครงการที่ก้าลังด้าเนินเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่
บุคลากรอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   
กิจกรรมที่ 1 ก้าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง และน้ามาศึกษาและ  
                  ประยกุต์ใช้ต่อไป 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ก้าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  

กิจกรรมที่ 1 ก้าหนดมาตรฐานและแนวทางการท้างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้วเผยแพร่ 
ให้ประชาชนรับทราบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1  ปลูกจิตส้านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เป็นหลักสูตรส้าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2.2  ก้าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
 กิจกรรมที่ 1 ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพ่ือให้ 

ท้างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) 
ฯลฯ 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะเรื่อง 
• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
• ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม      
สามารถตัดสินใจกระท้า หรือไม่กระท้าบางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต้าแหน่งผู้บริหาร ทั งนี  การพัฒนา 
บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 

กลยุทธ์ที ่2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส้ารวจ ให้ค้าปรึกษา แนะน้า และข้อมูลข่าวสาร 
         ด้านธรรมาภิบาล  

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้ค้าปรึกษา แนะน้าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั งระบบ 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ใน 

     ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ นในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
• ความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ้าเป็น 

กลยุทธ์ที่ 2.5  ก้าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสู่มาตรฐานสากล  
กิจกรรมที่ 1 ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   
กลยุทธ์ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั ง โอน ย้าย  

         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
 



 กิจกรรมที่ 1 การน้าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก้าหนดไว้ในกระบวนการของการ 
แต่งตั งหรือเลื่อนเข้าสู่ต้าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็น
องค์ประกอบที่ส้าคัญ  

 กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ  
แต่งตั ง โอน ย้าย 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    
 กิจกรรมที่ 1 จัดท้าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
 กิจกรรมที่ 2 ก้าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง 

ชัดเจน 
กลยุทธ์ที่ 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื อกูลแก่บุคลากร   
 กิจกรรมที่ 1 จัดท้าและผลักดันให้มีการเอื อประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน 

ท้องถิ่นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและ                    
        กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

 กิจกรรมที่ 1 ก้าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การก้าหนดนโยบาย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) 

 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ท้างาน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม   
                   สถานการณ์การท้างานขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างเครือข่าย 

การท้างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน
พื นที่ที่เข้มแข็ง 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วม 
เป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการก้าหนดนโยบาย การ
วางแผนจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้น้าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 

 
 
 

 
 



ส่วนที่ 5 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
 

ล าดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 หลักสูตรความรู้พื นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 
การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ส้าคัญของ
รัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ น 
 

3 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต้าแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ต้าแหน่งหนึ่งต้าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
 

4 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การพัฒนาทักษะด้านดิจิทั ลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตาม
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 
 

5 หลักสูตรด้านการบริหารและการบริการ การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การ
มอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 

6 หลักสูตรด้านศีลธรรมคุณธรรม และ
จริยธรรม 

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
 

 
 
 



ส่วนที่ 6 
วิธีการ ระยะเวลาด าเนนิการและงบประมาณในการพัฒนา 

 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

1. การ
ปฐมนิเทศ 

1.1 โครงการปฐม นิเทศ
พนักงานใหม่ 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนต้าบลและ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

เท่ า กั บ จ้ า น ว น ข อ ง
พนักงานส่วนต้าบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั งใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พ นั ก งาน ส่ วน ต้ า บ ล แ ล ะ
พนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่มีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติ งานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- ส้านักปลัด อบต. 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรมใน
สายงานผู้บริหารตาม
แผนการดา้เนิน การ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท้างานของ
ผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต้าบลสาย
งานผู้บริหารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พนักงานส่วนต้าบลสายงาน
ผู้บริหารมีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ น 

- ส ถ า บั น พั ฒ น า
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 2.2 โครงการฝึกอบรม          
สายงานผู้ปฏิบัตติาม
แผนการดา้เนินการฝึก 
อบรมบุคลากรท้องถิ่น 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

พนักงานส่วนต้าบลสาย
งานผู้ปฏิบัติทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พนักงานส่วนต้าบลสายงานผู้
ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรม 

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต้าบล 

พ นั ก งาน ส่ วน ต้ าบ ล
ลู ก จ้ า งป ร ะ จ้ า  แ ล ะ
พนักงานจ้างทุกคน 

30,000 ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พ นั ก ง า น ส่ ว น ต้ า บ ล
ลูกจ้างประจ้าและพนักงาน
จ้าง มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการ
ประชาชน และสามารถด้าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

- ส้านักปลัด อบต. 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  



วิธีการ
พัฒนา 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

 2.4 โครงการการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล 

- พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 
2560 
 

พนักงานส่วนต้าบลทุก
ประเภทต้าแหน่วและ
ลูกจ้างประจ้า  

- ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พ นั ก งาน ส่ วน ต้ า บ ล แ ล ะ
ลูกจ้างประจ้าได้รับวิสัยทัศน์
ใหม่และน้ามาประยุกต์ใช้ใน
ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

- ส้านักปลัด อบต. 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

3. การศึกษา
หรือดูงาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อน้าความรู้ที่ไดม้า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้าและ
พนักงานจ้างทุกคน 

300,000 ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

พนักงานส่วนต้าบลและ
ลูกจ้างประจ้าได้รับวสิัยทัศน์
ใหม่และน้ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส้านักปลดั อบต.  

4. การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
ส้านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้าง สังกัด
ส้านักปลดั อบต. 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรสังกัดสา้นักปลดั 
อบต. มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด้าเนินการ  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 
 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต้าบล
สังกัดกองคลัง 
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองคลัง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด้าเน ินการ  

 



วิธีการ
พัฒนา 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองช่าง 
 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต้าบลสังกัด
กองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองช่าง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานท่ี 
ด้าเน ินการ  

 4.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
ส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต้าบลกอง
การศึกษาฯ ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองการศึกษาฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ น 

ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงานท่ี 
ด้าเนินการ  

 4.5 โครงการประชุม
ประจ้าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อมทบทวน และ
วางแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้มี ประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถวางแนวทางการ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส้านักปลัด อบต.
บริหารส่วนต้าบล  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
 

5. การสอน
งาน การให้
ค้าปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น 

5.1 โครงการสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

- เพื่อยกระดับความรู้ของ
บุคลากร 

พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้างทุกคนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถน้าความรู้ที่ไดร้ับมาใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ต้าแหน่ง 
 

ส้านักปลดั อบต. 

 5.2 โครงการอื่น ๆ ที่
สามารถก้าหนดได้
ภายหลังตามความจ้าเป็น
และสถานการณ ์

- เพื่อรองรับนโยบายที่
ได้รับมอบ 

พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสตูร 
 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของทุกกอง มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ น 

ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่ 
ด้าเนินการ  



ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

 
 

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนกังานส่วนต าบล 
 

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
โป่งน ้าร้อนประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล    ประธานกรรมการ 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล   กรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล                        กรรมการ 
3. ผู้อ้านวยการกองทุกกอง                              กรรมการ 
4. หัวหน้าส้านักปลัด                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก้าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการด้าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 
ตัวชี วัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย  
 

1.  ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 – 2566 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
2.  ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต้าบลดีขึ นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี                    
     พ.ศ.2564 เทียบกับป ีพ.ศ.2559 
3.  ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการท้างานขององค์การบริหารส่วนต้าบลสูงขึ นมากกว่า             
     ร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหารส่วน -

ต้าบล เพ่ิมสูงขึ นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
2. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต้าบลที่เข้ าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม      

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจ้านวนประชากรที่สุ่ม
ทดสอบ 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมสูงขึ นมากกว่าร้อยละ 
60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

 
 
 


