
                                    
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66 

 

ของ 
 

 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลไร่มะขาม   

อ าเภอบ้านลาด    จังหวดัเพชรบุรี 
                 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3                 
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขามจึงได้จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขามได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมีเนื้อหาหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ
พัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม จะได้น าไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล    ไร่มะขามไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
         
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
         หน้า 

 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

ส่วนที่ ๒  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย          ๖ 
 

ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา           12 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา และงบประมาณในการพัฒนา       ๑3 
 

ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล          17 
 
ภาคผนวก 

-  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

********************************* 
 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ สภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ   เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี 
 

  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒2  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น  
ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 
  ๓.  ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริการประชาชน เช่น  
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน การจูงใจ  การประสานงาน เป็นต้น 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสาร และสื่อความหมาย 
การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ 259 - 295 จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม และจัดท า
ให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-3- 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม(ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้เคียง อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 30 – 5๐ ปี เป็นวัยท างาน 

3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 

   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 

1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 

1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างาน
และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 

1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 

2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน 

3. มีถนนสายหลักกั้นระหว่างพ้ืนที่ท าให้บุคลากรอาจมี
ความเสี่ยงในการเดินทางให้บริการ 

4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
  

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ สภาพ
พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4.  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน
การช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
  

ข้อจ ากัด  T 
1. การถ่ายโอนภารกิจมาให้เฉพาะงานแต่ไม่ถ่ายโอน
บุคลากรและงบประมาณมาท าให้ท างานล าบาก 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่
มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด    โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่
มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้าง
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขามที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

 
สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  รายงานนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม

ยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 

ประเมินผล 

ผลการปฏิบตัิงาน 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในปี 2564-2566 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม จะมีความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน 
และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

********************************* 
๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม ประกอบด้วย  

๑.๑  คณะผู้บริหาร 
๑.๒  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๓  พนักงานส่วนต าบล  
๑.๔  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลไร่มะขามทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม  

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม โดยก าหนด
ขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 
 
 
 

 



 

-7- 
 

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

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกย่องบุคลากร / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม   
 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
         และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น าเหล่านี้  
ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง และน ามาศึกษาและ  
            ประยุกต์ใช้ต่อไป 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้วเผยแพร่ 
ให้ประชาชนรับทราบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เป็นหลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพ่ือให้ 

ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) 
ฯลฯ 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะเรื่อง 
• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
• ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม      
สามารถตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 
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 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนา 
บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร ด้านธรรมาภิบาล  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้งระบบ 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ใน 

     ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 

กลยุทธ์ที่ 2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสู่มาตรฐานสากล  
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  

         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 กิจกรรมที่ 1 การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ 

แต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ  

 กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ  
แต่งตั้ง โอน ย้าย 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    
 กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
 กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่างชัดเจน 
กลยุทธ์ที่ 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร   
 กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน 

ท้องถิ่นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                      และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน 

การก าหนดนโยบาย 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน 

เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) 
 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม   
                   สถานการณ์การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างเครือข่าย 

การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน
พ้ืนที่ที่เข้มแข็ง 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วม 
เป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 7.1 การเตรียมการและการวางแผน 
  (1)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  (2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
    (3)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 7.2 การด าเนินการพัฒนา 
  (1)  การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่  การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ 
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วิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ          
การฝึกอบรม  การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
  (2)  วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโรงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน  
 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 
 
2.4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 2.4.1 การเตรียมการและการวางแผน 
  (1)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  (2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
    (3)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.4.2 การด าเนินการพัฒนา 
  (1)  การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่  การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การ
ฝึกอบรม  การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
  (2)  วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน  
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

เร่ิมต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      สิ้นสุด 
 

 

 
 
 

1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 พิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น 
1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 
 

 
 
 
        การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอื่น  เช่น 
-  การปฐมนิเทศ -  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
-  การฝึกอบรม - การศึกษาดูงาน 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 

 
 
 

      จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบถึงความส าเร็จความรู้ความสามารถ และผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

     2.การด าเนินการ/วิธีการ
ด าเนินการ 
 

    3. การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

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

ล าดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 
การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การ
มอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 

5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข 
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ส่วนที่ 4 

วิธีการ ระยะเวลาด าเนนิการและงบประมาณในการพัฒนา 
********************************* 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ด าเนินการ ประเภท จ านวน 
1. การปฐมนเิทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ 
-  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

-  ทั่วไป     
-  วิชาการ 

เท่ากับจ านวนของ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างที่
ไ ด้ รั บ ก า ร บ ร ร จุ
แต่งตั้งใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติ งานใน
ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- ส านักงานปลัด  

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรมใน       
สายงานผู้บริหารตามแผน   
การด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ       
ท างานของผู้บริหาร 

- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
-บริหาร
ท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล
สายงานผู้บริหารทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

พนักงานส่วนต าบลสาย
งานผู้บริหารมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากข้ึน 

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

2.2 โครงการฝึกอบรม          
สายงานผู้ปฏิบัตติาม
แผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 

พนักงานส่วนต าบล
สายงานผู้ปฏิบัติทุก
คน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

พนักงานส่วนต าบลสาย
งานผู้ปฏิบัติมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  
บุคลากรอบต.ไร่มะขาม 

- เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 
 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่ ว น ต า บ ล  แ ล ะ
พนักงานจ้าง 

10,000 ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

ผู้ บ ริ ห า ร  สมา ชิ กสภา 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง มีคุณธรรม
แล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ใน ก า ร
ปฏิบัติ งาน เพื่ อบริการ
ประชาชน และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้เป็นสุข 

- ส านักปลัด 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ด าเนินการ ประเภท จ านวน 
 2.4 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานอบต.  

- เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น า
ชุมชนพนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที ่

230,000 ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 
ได้รับวสิัยทัศน์ใหม่
และน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
 

2.5 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากรของอบต.
ไร่มะขาม 

- เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น า
ชุมชนพนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที ่

12,000 ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 
ได้รับวสิัยทัศน์ใหม่
และน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
 

3. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

3.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
ส านักงานปลัด  

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 

 

พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง สังกัดส านักงานปลดั  

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัด มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเน ินการ 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ด าเนินการ ประเภท จ านวน 
 3.2 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 

 

พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองคลัง 
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรของกองคลัง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ 
ด าเน ินการ 

3.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองช่าง 
 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 

 

พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเน ินการ 

3.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 
 
 

 

พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          

ของแต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรของส่วน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ และ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ 
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วิธีการพัฒนา 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ด าเนินการ ประเภท จ านวน 
3.5 โครงการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อมทบทวน 
และวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 

 

พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัตไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
 

3.7 โครงการอื่น ๆ ทีส่ามารถ
ก าหนดได้ภายหลังตามความ
จ าเป็นและสถานการณ์  

- เพื่อรองรับนโยบาย
ที่ได้รับมอบ 

-  ทั่วไป    
 - วิชาการ 
- อ านวยการ
ท้องถิ่น 
- บริหาร
ท้องถิ่น 

 

พนักงานส่วนต าบล
ลกูจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2564- 2566 

- - ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

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

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไร่มะขามประกอบด้วย  

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
 4.  นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน                             กรรมการ 
               ผู้อ านวยการกองช่าง              
 5.  ครู  คศ.2                                                        กรรมการ 
          6.  หัวหน้าส านักปลดั     กรรมการ 
 7.  นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่มะขาม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่มะขามทราบ ดังนี้ 

1.  ให้มีการติดตามผลจากโครงการที่จัดขึ้นท้ังก่อนและหลังการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ 
2. ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด 
3. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
เพชรบุรี ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจ
เป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความ
จ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 

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