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ขององคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค   

อําเภอบานลาด    จังหวดัเพชรบุรี 
                 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 สวนท่ี 3                 
การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคจึงไดจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  

องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมีเนื้อหาหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการ
พัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งตองจัดทําใหสอดคลองกับแผน
อัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จะไดนําไปใชประโยชนใน การพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาตลอดจน 
มีคุณภาพ เปนท่ีพึงพอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานท่ีดี มีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตําบล    
ถํ้ารงคไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
         
 

องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

 
         หนา 

 

สวนท่ี ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

สวนท่ี ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย          ๖ 
 

สวนท่ี ๓  หลักสูตรการพัฒนา           12 
 

สวนท่ี ๔  วิธีการพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา และงบประมาณในการพัฒนา       ๑3 
 

สวนท่ี 5  การติดตามและประเมินผล          17 
 
ภาคผนวก 

-  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
-  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
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สวนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

********************************* 
 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ สภาวการณเปลี่ยนแปลง 
 ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ    
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหมๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ   เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู ท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ”์ 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปล่ียนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม  จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว   ต้ังแตอดีตจนตอเนื่อง
ถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
 ๒.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
 ๓.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี 
 

  ตาม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  ๒2  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล  สวนท่ี ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล   กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา  ๕  ดาน  ดังนี ้
  ๑.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เชน  
ระเบียบกฎหมาย  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานท่ี  โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 
  ๒.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ไดแก  ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด  งานดานชาง 
  ๓.  ดานการบริหาร  ไดแก รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริการประชาชน เชน  
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน การจูงใจ  การประสานงาน เปนตน 
  ๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การส่ือสาร และส่ือความหมาย 
การสรางเสริมสุขภาพอนามัย เปนตน 
  ๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

  เพื่อใหเปนไปตามประกาศพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอ 259 - 295 จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค และจัดทําให
ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 

๑.๔  การวิเคราะหบุคลากร 
การวิเคราะหบุคลากร (Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการ

วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว 
เพื่อใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นท่ี อบต. และพื้นท่ีใกลเคียง อบต. 

2. มีอายุเฉล่ีย 30 – 5๐ ป เปนวัยทํางาน 

3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 

   รอบครอบไมมีพฤติกรรมเส่ียงตอการทุจริต 

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออน   W 

1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต. 

2. ทํางานในลักษณะเช่ือความคิดสวนตัวมากกวาหลักการ

และเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 

  

โอกาส   O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทํางานงายข้ึน 

2. มีความจรงิใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการทํางาน

และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัด   T 

1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยากของงาน 

3. มีถนนสายหลักกั้นระหวางพื้นท่ีทําใหบุคลากรอาจมีความ

เส่ียงในการเดินทางใหบริการ 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 

 วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 

2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 

    ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 

5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของ

บุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีไดจาก

การศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

จุดออน   W 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 

2. พื้นท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมีบุคลากร

ไมเพียงพอหรือไมม ี

3. อาคารสํานักงานคับแคบ  

  

โอกาส   O 

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา 

2. มีความคุนเคยกันทุกคน 

3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรู สภาพ

พื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 

4.  ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน

การชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

  

ขอจํากัด  T 

1. การถายโอนภารกิจมาใหเฉพาะงานแตไมถายโอน

บุคลากรและงบประมาณมาทําใหทํางานลําบาก 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรูท่ีมี

จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะทํางานได 

ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 

3. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี จํานวน 

    ประชากร และภารกิจ 



 

-4- 
 

 

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบคุลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จะเปนการพัฒนาโดย

ใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด    โดยบุคลากรสามสวนท่ีตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ  มีคณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงต้ัง การโอนยาย และ
ประเมินผลเพื่อการเล่ือนระดับตําแหนง การพจิารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสราง
การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคท่ีจะปรับปรุงจึงเปนดังนี ้

 
 
 
 
 
 

นายกองคการบริหารสวน
ตําบล 

 

ผูบริหารหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานท่ีทํา 

 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไปตาม
ระเบียบ  รายงานนายกองคการ

บริหารสวนตําบล 

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 

ประเมินผล 

ผลการปฏิบัติงาน 
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วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในป 2564-2566 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จะมคีวามกาวหนามั่นคง
ในชีวิต  มีความรูความสามารถ  มีความชํานาญการในหนาท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และ
ประชาชนตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี“ 

 
 
 
 
 
 
 

     นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ผูบริหารหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานท่ีทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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สวนที่ ๒ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

********************************* 
๒.๑  วัตถุประสงค 
 ๑.  เพื่อนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 ๒.  เพื่อใหมีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 ๓.  เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุด 
 ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง   
  ๓.  ดานการบริหาร 
  ๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  ๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 
 
๒.๒   เปาหมายของการพัฒนา 
 ๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ประกอบดวย  

๑.๑  คณะผูบริหาร 
๑.๒  สภาองคการบริหารสวนตําบล 
๑.๓  พนักงานสวนตําบล  
๑.๔  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง 
 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองคกรบริหารสวนตําบลถํ้ารงคทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู 
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบานเมืองท่ีดี 
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2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  

การกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยกําหนดข้ึน
จากการศึกษา วิเคราะหขอมูลในกรอบของวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1  : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางกลุมผูนําและองคการ  
                      สุจริตธรรม ท่ีมีศักด์ิศรี (Organization Integrity)  
  

กลยุทธท่ี 1.1 ยกยองบุคลากร / ผูนํารุนใหมในการขับเคล่ือนคุณธรรม   
 กิจกรรมท่ี 1 กําหนดเกณฑและประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรท่ีทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
         และสรางเปนผูนํารุนใหมในการขับเคล่ือนคุณธรรม 

กิจกรรมท่ี 2 จัดการความรู และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผูนําเหลานี้  
ท้ังงานท่ีผานมาและโครงการท่ีกําลังดําเนินเพื่อเปนตัวอยางท่ีดีใหแกบุคลากรอื่นๆ 
 

กลยุทธท่ี 1.2 สรางองคการสุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรี (Organizational Integrity)   
 

กิจกรรมท่ี 1 กําหนดมาตรการและมาตรฐานองคการสุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรีเปนเกณฑในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

กิจกรรมท่ี 2 คนหาตัวอยางโครงการนวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
จากสวนราชการตาง ๆ เพื่อประมวลเปนตัวอยาง และนํามาศึกษาและ  

            ประยุกตใชตอไป 
 

กลยุทธท่ี 1.3  กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถ่ิน  
กิจกรรมท่ี 1 กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางานของนักการเมืองทองถ่ิน แลวเผยแพร 

ใหประชาชนรับทราบ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพฒันาพนักงานสวนทองถ่ินในรูปแบบตางๆ  
 

กลยุทธท่ี 2.1 ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 

 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรูจากพระราชกรณียกิจ  
พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานใหแกขาราชการ รวมถึงการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมท่ีประยุกตความเขาใจดังกลาว 

 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเปนหลักสูตรสําหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 
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กลยุทธท่ี 2.2 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกบุคลากรทุกระดับ 
 

 กิจกรรมท่ี 1 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให 
ทํางานไดตามหนาท่ีรับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมเนนการพัฒนารูปแบบ
การฝกอบรมอยางเดียว แตเนนระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) 
ฯลฯ 

 กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยางเขมขนเปนการพัฒนาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะเรื่อง 
• กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับงาน 
• ความรู ความเขาใจเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม   

             สามารถตัดสินใจกระทํา หรือไมกระทําบางส่ิงบางอยาง ไดอยางเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแยงและยึดมั่นในอุดมการณ 
• การสรางความพึงพอใจกับประชาชน 

 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเขาสูระบบในตําแหนงผูบริหาร ท้ังนี้ การพัฒนา 
บุคลากรรุนใหมดังกลาวมุงเนนสรางคนเกง พัฒนาคนดีท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม
เขาสูระบบราชการยุคใหม 
 

กลยุทธท่ี 2.3 สรางศูนยกลางในการวิจัย สํารวจ ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอมูลขาวสาร ดานธรรมาภิบาล  
 

 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบใหคําปรึกษา แนะนําดานคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากรท้ังระบบ 
 กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมใหมีการจัดการความรูและวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best Pracities) ใน 

     ดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูข้ึนในองคกร 
 

กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอยางเขมขน  
 

 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 
• ปลูกฝงปรัชญาการเปนพนักงานสวนทองถ่ินท่ีดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม 
• ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะท่ีจําเปน 
 

กลยุทธท่ี 2.5 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสูมาตรฐานสากล  
 

กิจกรรมท่ี 1 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู 
มาตรฐานสากล 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาและดูงานอยางเขมขนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู 
มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
  

กลยุทธท่ี 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย  
         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

 กิจกรรมท่ี 1 การนําเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดไวในกระบวนการของการ 
แตงต้ังหรือเล่ือนเขาสูตําแหนงบริหารในทุกระดับของหนวยงาน โดยใหเปน
องคประกอบท่ีสําคัญ  

 กิจกรรมท่ี 2 ปรับแนวทางทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนของการสรรหา บรรจุ  
แตงต้ัง โอน ยาย 

 

กลยุทธท่ี 3.2  ขับเคล่ือนจรรยาบรรณบุคลากรไปสูการปฏิบัติ    
 

 กิจกรรมท่ี 1 จัดทําและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององคกร 
 กิจกรรมท่ี 2 กําหนดใหมีการบังคับใชและบทลงโทษผูฝาฝนขอบังคับและวินัยขาราชการอยางชัดเจน 
 

กลยุทธท่ี 3.3  ขับเคล่ือนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลแกบุคลากร   
 

 กิจกรรมท่ี 1 จัดทําและผลักดันใหมีการเอื้อประโยชนใหแกบุตร / ครอบครัวพนักงานสวน 
ทองถ่ินท่ีเสียชีวิตในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนบัสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
                      และธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธท่ี 4.1  เปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ   
  

 กิจกรรมท่ี 1 กําหนดแนวทางและประเด็นท่ีสามารถเปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมใน 
การกําหนดนโยบาย 

กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงระบบวนิัย อุทธรณ รองทุกข รวมถึงระบบการรับฟงขอรองเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริตของหนวยงาน (Whistleblower) 

 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางาน 
 

กลยุทธท่ี 4.2 เปดโอกาสใหประชาชน และหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมและการติดตาม   
                   สถานการณการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 
 

 กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหนวยงานอื่น เพื่อสรางเครือขาย 
การทํางานรวมกันท่ีเขมแข็ง ท้ังแนวด่ิงและแนวราบ รวมถึงการสรางพลังมวลชนใน
พื้นท่ีท่ีเขมแข็ง 
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 กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุมตาง ๆ และหนวยงานอื่น เขารวม 
เปนกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนทองถ่ิน เพื่อเขารวมในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถวงดุลการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 กิจกรรมท่ี 3 การใหผูนําศาสนาหรือศาสนสถาน เชน วัด โบสถ มัสยิด เขามามีสวนรวมในการ 
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร 

 
2.4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

 2.4.1 การเตรียมการและการวางแผน 
  (1)  แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  (2)  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชา
แตละคนสมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
    (3)  กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 2.4.2 การดําเนินการพัฒนา 
  (1)  การเลือกวิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก  การ
คัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน  การใหความรู  การสับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ  การ
ฝกอบรม  การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เปนตน 
  (2)  วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาไดหลายอยาง  โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเอง หรือเขารวมกับหนวยราชการอื่น  
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร มีดังนี ้
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 
 

เริ่มตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      สิ้นสุด 
 

 
 
 

1.1 แตงต้ังคณะทํางาน 

1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 

1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน 
 

 
 
 

        การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับ
หนวยราชการอ่ืน  เชน 

-  การปฐมนิเทศ -  การสอนงาน การใหคําปรึกษา 

-  การฝกอบรม - การศึกษาดูงาน 

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 

 
 
 

      จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให
ทราบถึงความสําเร็จความรูความสามารถ และผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

     2.การดําเนินการ/วิธีการ
 

 

    3. การติดตามและประเมินผล 
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สวนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

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

 
ลําดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

การพัฒนาดานความรูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายท่ีสําคัญของ
รัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ 
เปนตน 
 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ี
รับผิดชอบ 

การพัฒนาดานความรู ความเขาใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 

3 ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแต
ละตําแหนง 

การพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ 
 

4 ดานการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การ
มอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 
 

5 ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เชน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยางมีความสุข 
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สวนที่ 4 
วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณในการพัฒนา 

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

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ ประเภท จํานวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม 

-  เพ่ือเสริมสราง
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนตําบลและ
บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

-  ท่ัวไป     
-  วิชาการ 

เทากับจํานวนของ
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางท่ี
ได รั บ ก า ร บ ร ร จุ
แตงต้ังใหม 

เปนไปตาม
รายจายของ         
แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564- 2566 

พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางท่ีไดรับการ
บรรจุใหมมีความรูความ
เขาใจและปฏิบัติ งานใน
ห น า ท่ี ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- หนวยงานภายนอก 
- สวนราชการอ่ืน 
- สํานักงานปลัด  

2. การฝกอบรม 2.1 โครงการฝกอบรมใน       
สายงานผูบรหิารตามแผน   
การดําเนินการฝกอบรม
บุคลากรทองถ่ิน 
 

- เพ่ือพัฒนาความรู
และวิสัยทัศนในการ       
ทํางานของผูบริหาร 

- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
-บริหาร
ทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล
สายงานผูบริหารทุก
คน 

เปนไปตาม
รายจายของ         
แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564- 2566 

พนักงานสวนตําบลสาย
งานผูบริหารมีความรูและ
วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

- ส ถ า บั น พั ฒ น า
บุคลากรทองถ่ิน 
- สวนราชการอ่ืน 
- หนวยงานภายนอก  

2.2 โครงการฝกอบรม          
สายงานผูปฏิบัติตาม
แผนการดําเนินการ
ฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน 

- เพ่ือพัฒนาความรูใน
การปฏิบัติงานใน
หนาท่ีรับผิดชอบ 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 

พนักงานสวนตําบล
สายงานผูปฏิบัติทุก
คน 

เปนไปตาม
รายจายของ         
แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564- 2566 

พนักงานสวนตําบลสาย
งานผูปฏิบัติมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบั ติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
- สวนราชการอ่ืน 
- หนวยงานภายนอก  

2.3 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 

- เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 
 

ผูบริหาร พนักงาน
ส ว น ตํ า บ ล  แ ล ะ
พนักงานจาง 

50,000 ปงบประมาณ 
2564- 2566 

ผู บ ริห าร  สม าชิ ก สภ า 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง มีคุณธรรม
แ ล ะ จ ริ ย ธ ร รม ใน ก า ร
ปฏิบั ติงาน เพ่ือบริการ
ประชาชน และสามารถ
ดําเนินชีวิตไดเปนสุข 

- สํานักปลัด 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ ประเภท จํานวน 

 2.4 โครงการอบรมสัมมนา
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  

- เพ่ือนําความรูท่ี
ไดมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 

 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
ผูนําชุมชนพนักงาน 
เจาหนาท่ี องคกรและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

200,000 ปงบประมาณ 
2564- 2566 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
ผูนําชุมชน พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจาง 
ไดรับวิสัยทัศนใหม
และนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
 

2.5 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการปองกันการ
ทุจริต 

- เพ่ือนําความรูท่ี
ไดมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 
 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
ผูนําชุมชนพนักงาน 
เจาหนาท่ี องคกรและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

10,000 ปงบประมาณ 
2564- 2566 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
ผูนําชุมชน พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจาง 
ไดรับวิสัยทัศนใหม
และนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบติังานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
 

3. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

3.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
สํานักงานปลัด  

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 

 

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง สังกัด
สํานักงานปลัด  

เปนไปตาม
รายจาย          

ของแตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรสังกัด
สํานักงานปลัด มี
ความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดําเน ินการ 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ ประเภท จํานวน 

 3.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลงั 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 

 

พนักงานสวนตําบล
สังกัดกองคลงั 
ทุกคน 

เปนไปตาม
รายจาย          

ของแตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรของกองคลงั  
มีความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดําเน ินการ 

3.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองชาง 
 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 

 

พนักงานสวนตําบล
สังกัดกองชางทุกคน 

เปนไปตาม
รายจาย          

ของแตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรของกองชาง  
มีความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดําเน ินการ 

3.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 
 
 

 

พนักงานสวนตําบล
สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

เปนไปตาม
รายจาย          

ของแตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรของกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความรู 
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทุกสวนราชการ และ
หนวยงานท่ี 
ดําเนินการ 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ ประเภท จํานวน 

 3.5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
สวัสดิการสังคม 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 

 

พนักงานสวนตําบล
สังกัดกองสวัสดิการ
สังคมทุกคน 

เปนไปตาม
รายจาย          

ของแตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564- 2566 

บุคลากรของกอง
สวัสดิการสังคม มี
ความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึน 

ทุกสวนราชการ และ
หนวยงานท่ี 
ดําเนินการ  

3.6 โครงการประชุม
ประจําเดือนบุคลากรใน
หนวยงาน 

- เพ่ือซักซอมทบทวน 
และวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหมี 
ประสิทธิภาพ 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 

 

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางทุกคน 

- ปงบประมาณ 
2564- 2566 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- สํานักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการสังคม 

3.7 โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
กําหนดไดภายหลังตามความ
จําเปนและสถานการณ  

- เพ่ือรองรับนโยบาย
ท่ีไดรับมอบ 

-  ท่ัวไป    
 - วิชาการ 
- อํานวยการ
ทองถ่ิน 
- บริหาร
ทองถ่ิน 

 

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางทุกคน 

- ปงบประมาณ 
2564- 2566 

- สํานักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการสังคม 
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สวนที่ 5 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
********************************* 

 
องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
 

ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
ถํ้ารงคประกอบดวย  

 ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    กรรมการ 
 3.  ผูอํานวยการกองชาง             กรรมการ 
 4.  ผูอํานวยการกองคลัง             กรรมการ 
 5.  ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม   กรรมการ 
 6.  ผูอํานวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
 7.  หัวหนาสํานักปลัด     กรรมการ/เลขานุการ 
 8.  นักทรพัยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 
  

 ใหคณะกรรมการ  มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององคการ
บริหารสวนตําบลถํ้ารงค อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลถํ้ารงคทราบ ดังนี้ 

1.  ใหมีการติดตามผลจากโครงการท่ีจัดข้ึนท้ังกอนและหลังการอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ 
2. ผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิด 
3. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

บทสรปุ 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค สามารถ
ปรับเปล่ียน แกไข เพิ่มเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
เพชรบุรี ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจ
เปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงท่ีจําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการท่ีไมมีความ
จําเปนอาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบาย
ถายโอนงานสูทองถ่ินใหมากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    
 
 

--------------------------------------------------------
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ภาคผนวก 
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