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  หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

 
 หลักการและเหตุผล 
 
 
 

 ช่วงที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลง ด้าน
เทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัว และเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่
แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่
ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม  

 

ปัจจุบัน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ระบุไว้ดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”   

 

ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ต้องเน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 



3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี 
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”  
 

นอกจากนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชุบรี เรื่องหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2545 
ส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดย
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลจะต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลัก สูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ 

 

และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 269 ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของ
แผนอัตราก าลังขององคก์ารบริหารส่วนต าบล นั้น 

 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ภารกิจ อ านาจหน้าที่  ศักยภาพด้าน
บุคลากรตามโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
การศึกษาวิเคราะห์ความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การ
บริหาร และคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขึ้น 
 
 
  วัตถุประสงค์ 
 



1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดในช่วงสามปี  
ภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัด  
 2.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง นโยบายของผู้บริหาร แผนอัตราก าลัง 
3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 3 ปี  
 3.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากรในช่วงสามปี และสามารถสนองตอบความต้องการในการรับ
บริการจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ 

4.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด สามารถเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและ
จรยิธรรม อันจะท าให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

    เป้าหมาย 
 

1. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในช่วงสามปีที่ก าหนดไว้  ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จ ากัด อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2.  สามารถแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างนโยบายของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น แผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 3 ปี ได้อย่างเหมาะสมมีศักยภาพ  
 3.  พัฒนาคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ให้สามารถสนองตอบความต้องการ ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ 

4.  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด พัฒนาบุคลากรและสามารถเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 (1)  เพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ที่จัดท าไว้แล้ว 
 (2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรในช่วงสามปี อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (3) เพ่ือให้การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเป็น
ระบบ 
 (4)  เพ่ือน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร และใช้ทรัพยากรบุคคลในการ 
บริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  

 
 
 



ส่วนที่  3 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร  ขอบเขตและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากร  
 

จากกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามข้อมูลทั่วไป และกรอบอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่านัด จึงให้ความส าคัญบุคลากรทุกระดับ ทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย และตัวบุคลากร
รายบุคคล เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ทั้งด้านความรู้ที่ใช้
การปฏิบัติงาน ความช านาญในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
รวมถึงความรู้ที่เก่ียวกับการบริหารงาน การท างานแทนกัน การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคโดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านัด ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  
  
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่บุคลากร 
ส่งเสริมทีมบุคลากรที่แข็งแกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานแทน
กันได้  
 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
  1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานครอบคลุม
ทุกด้าน 
  2)  พัฒนาบุคลากรทุกคนให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
  3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน 
  
ยุทธศาสตร์ที่  2   การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 
 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
  1)  สร้างเสริมและกระตุ้นจิตส านึกให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี ในการให้บริการประชาชน  โดย
ยึดหลักธรรมมาภิบาล ให้น าพาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  2)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค 
  3)  พัฒนาและเสริมบุคลิกภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรทุก
ระดับให้สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาส่วนราชการภายในและองค์กร เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา     และ
แนะน าแก่ประชาชน 



 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
1) พัฒนาส่วนราชการและองค์กรให้เป็นศูนย์รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง 

การ ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ประทับใจแก่ประชาชน  
 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  

1) พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน พัฒนา 
ส่งเสริมให้มีการเพิม่ช่องทางการให้บริการประชาชนให้มากข้ึน  
  2)  พัฒนาบุคลากรให้มรีะบบการสื่อสารและสื่อความหมาย ให้มีความรู้สึกที่ดี สามารถติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  พัฒนา ปรับปรุงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริการประชาชนรวดเร็วขึ้น 
 
  เป้าหมาย 
 

ก. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทุกคน  

 
ข. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้รับพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการส่งเสริมทีมบุคลากรที่แข็งแกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท างานแทนกันได้  

 ส่วนราชการภายในและองค์กร เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาและแนะน า แก่ประชาชน 
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล และการท างานเป็นทีม บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริการให้แก่ประชาชน 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

  บุคลากรได้รับการพัฒนาและน าระบบการให้บริการและสามารถเพ่ิมช่องทางการให้บริการที่
ประทับใจแก่ประชาชน เพ่ิมมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 ขอบเขตและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร   
 

 อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 267  และ
ข้อ 274  



คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้วิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินความรู้ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ประกอบด้วย ผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ, 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดังนี้  

 

 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่นั้น องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่านัดเห็นสมควรก าหนดขอบเขตการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน  ดังนี้ 

1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไป เช่นระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ เป็นต้น  
  2)   ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งงาน ได้แก่ ความรู้ความ สามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด        งานด้านช่าง  
  
 
  3)   ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  4)   ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน                  การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  5)   ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข   

คณะผู้บริหาร จ านวน (คน) 
นายก อบต. 1 
รองนายก อบต. 2 
เลขานุการนายก อบต. 1 

รวม 4 

สมาชิกสภาฯ จ านวน (คน) 
ประธานสภาฯ 1 
รองประธานสภาฯ 1 
สมาชิกสภาฯ  11 

รวม 13 

 
ส่วนราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกจิ 

(คน) 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 
(คน) 

 
รวม 

ปลัด/รองปลัด 2 - - 2 
ส านักงานปลัด อบต. 4 3 6 13 
กองคลัง 3 2 - 5 
กองช่าง 1 2 - 3 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 2 - 3 
กองสวัสดิการสังคม 1 1 - 2 

รวม 12 10 6 28 



 การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนากลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา ให้มีความสอดคล้องงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านัด จัดสรรส าหรับการพัฒนาบุคลากร ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่ง 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหนึ่งหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 
ดังนั้น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับ 

การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
วิธีการพัฒนาบุคลากร ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ก าหนด ซึ่งจะกล่าวต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ส่วนที่  4 
วิธีการพัฒนาบุคลากร  และระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 

 การด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านัด ร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี หรือหน่วยงานอื่น  โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
กลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้  

1) การปฐมนิเทศ  
2) การฝึกอบรม  
3) การศึกษาดูงาน  
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้ก าหนดขอบเขตการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 ด้าน ซึ่งบุคลากร 
ทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสาย
งานการปฏิบัติของบุคลากร ทั้งนี้ พนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่ง จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่ง
หลักสูตรหรือหลายหลักสูตรตามหลักสูตรที่คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรก าหนดไว้ 
 

  ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาบุคลากรภายในระยะเวลา 
3 ปี ต่อไปข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ให้เหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร  

- การปฐมนิเทศ จะด าเนินการส าหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล  
ก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และให้ด าเนินการพัฒนาภายในระยะเวลาระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

- การฝึกอบรม องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือ 
สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม    

- การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมที่ตรงตามความสนใจและเกี่ยวข้องกับ 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดราชบุรี หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

- การสอนงานหรือการให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ก่อนมอบหมายงาน/โครงการ และมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงานหรือด าเนินโครงการ 
 โดยการก าหนดวิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร อาจใช้เทคนิคและเครื่องมือการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ดังนี้ 

     
 
 



เครื่องมือการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 

1. การฝึกอบรม 
(Classroom Training) 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุม่งาน/ต าแหน่งงาน โดยมี
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลท าหน้าที่ด าเนินการจดัอบรมใหห้รือการ
จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมจากภายนอกที่เหมาะสมให้กับพนักงาน 
 

2. การสอนงาน 
(Coaching) 

เน้นการอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนามโดยส่วนใหญห่ัวหน้า
งานโดยตรงจะท าหน้าท่ีสอนงานให้กับพนักงาน 
 

3. การฝึกอบรมในขณะท างาน 
(On the Job Training : OJT) 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริง โดยมผีู้สอนที่เห็นหัวหน้า
งานหรือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีประกอบเพื่ออธิบายและ
ช้ีแนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกดิประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน 
 

4. โปรแกรมพี่เลีย้ง 
(Mentoring Program) 

เน้นการพัฒนาเรื่องจติใจ การปรบัตัว การท างานร่วมกับผู้อื่นภายใน
องค์การ องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program ซึ่งพนักงานจะมพีี่
เลี้ยงท่ีได้รับการคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่และพดูคุยกับพนักงานอย่างไม่
เป็นทางการ 

5. การเพิ่มคณุค่าในงาน 
(Job Enrichment) 

เน้นการมอบหมายงานท่ียาก หรือท้าทายมากข้ึน ต้องใช้ความคิดริเริม่ 
การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดมิ เนื่องจากเป็นงานที่
แตกต่างจากงานเดมิที่เคยปฏิบัต ิ
 

6. การเพิ่มปริมาณงาน 
(Job Enlargement) 

เน้นการมอบหมายงานที่มากข้ึน เป็นงานท่ีมีขั้นตอนงานคล้ายกับงาน
เดิมที่เคยปฏิบัตหิรืออาจจะเป็นงานท่ีแตกต่างจากเดมิที่ปฏิบัติ แต่งาน
ที่ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ตอ้งใช้ความคิดเชิงวิเคราะหม์ากนัก 
 

7. การมอบหมายโครงการ 
(Project Assignment) 

เน้นการมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษท่ีพนักงาน
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบตัิหรือเป็นโครงการทีเ่พิ่มขึ้นจากงาน
ประจ าที่รับผิดชอบ 
 

8. การหมุนเวยีนงาน 
(Job Rotation) 

เน้นให้พนักงานเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งเพื่อเรียนรู้งาน
นั้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความสามารถของผู้บรหิารก่อนการปรับต าแหน่ง/ระดับ 
 

9. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Consulting) 

เน้นการค าปรึกษาแนะน าเมื่อพนักงานมีปัญหาที่เกิดขึ้น จากงานท่ี
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท าหน้าที่ให้แนวทางเคล็ดลับ และวิธกีาร
เพื่อให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันได ้
 



 

เครื่องมือการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 
10. การติดตาม/สังเกต 

(Job Shadowing) 
เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และการติดตามหัวหน้างานหรือ
ผู้รู้ในงานนั้นๆ เป็นเครื่องมือท่ีไมต่อ้งใช้เวลามากนัก ในการพัฒนา
ความสามารถของพนักงาน เนื่องจากพนักงานจะต้องท าหน้าที่สังเกต
ติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน 

11. การท ากิจกรรม 
(Activity) 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไมต่้องมีเวลาหรือข้ันตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากพนักงานในการรบัผิดชอบกิจกรรมให้บรรลเุป้าหมายที่
ก าหนด 

12. การเรยีนรู้ตนเอง 
(Self Learning) 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัตดิ้วยตนเองจากแหล่ง/ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น การอ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work Instruction 
หรือค้นควา้ข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก e – Learning หรอื
สอบถามจากผู้รู้ เป็นต้น 

13. การเป็นวิทยากรภายใน 
(Internal Trainer) 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด รักการสอน
และมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์การท าหนา้ที่จดัอบรมให้กับพนักงานในหน่วยงาน
ต่างๆ  

14. การดูงานนอกสถานท่ี 
(Internal Trainer) 

เน้นการดรูะบบและขั้นตอนงานจากองค์การที่เป็นตัวอย่าง ในเรื่องที่
ต้องการดูงาน เพื่อให้พนักงานเห็นแนวคิด และหลักปฏิบตัิที่ประสบ
ความส าเร็จ อันน าไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป 

15. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 

เน้นการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและแจ้งผลหรือให้เป็นข้อมูล
ป้อนกลับแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการท างาน 

16. การฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Counterpart) 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็น
การฝึกงานภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
พนักงานภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

17. การเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง/คู่
เปรียบเทยีบ(Benchmarking) 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรอืระบบงานจากองค์การอื่นท่ีเป็น
ตัวอย่าง มาวเิคราะห์เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือระบบงานปัจจุบัน 
เพื่อกระตุ้นจูงใจพนักงานให้เห็นถงึสถานะของหน่วยงานเทียบกับ
องค์การเป็น Best Practice 

18. การประชุม/สมัมนา 
(Meeting Seminar) 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สมัมนาจึงมีบทบาทส าคญัมาก
ในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สมัมนา น าเสนอความคดิเหน็
ร่วมกัน 

19. การให้ทุนการศึกษา 
(Scholarship) 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ประสบการณ์มากข้ึน
จากอาจารยส์อน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรยีนด้วยกัน ซึ่งบุคคล
ที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุน
จากองค์การ 

 

 



ส่วนที่ 5 
งบประมาณ บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
 

 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ต้องจัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า และ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ดังนี้ 

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1.1  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน             

ใช้สอย และวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   
- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้   95,000  บาท  
- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 

บุคลากรท้องถิ่น  ตั้งไว้ 25,000 บาท 
- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศ ส าหรับคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ตั้งไว้ 12,000 บาท 
               1.2 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารคลัง หมวดค่าตอบแทน       ใช้สอย 
และวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน                      
                   -    รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้   50,000  บาท  

     1.3 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากอัคคีภัย  ตั้งไว้  50,000  บาท  

     1.4 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  
 1.5 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  
 
 
 
 
  



    1.6 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  
 1.7 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  15,000  บาท  
1.8  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
บริหาร การปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  160,000  บาท  

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดีท าดีเพ่ือพ่อสานต่อ 
ความพอเพียง  ตั้งไว้  20,000  บาท 

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว้  10,000  บาท 

1.9  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน 
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมประเพณี และวันส าคัญทางพุทธ 
ศาสนา ตั้งไว้ 5,000 บาท 
 
 2) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
นัด ยังคงประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด   
 
 
  บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการการพัฒนาบุคลากร 
 

1. ข้อมูลจากหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ข้อมูลจากการฝึกอบรมของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด หรือ 

หน่วยงานอื่น 
3. ข้อมูลจากโครงการฝึกอบรม สอนงาน การมอบหมายงาน การดูงาน ฯลฯ ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่านัด   

 
 



ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัตหิน้าที ่ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมทีมบุคลากรทีแ่ขง็แกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัตหิน้าที่
อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถท างานแทนกันได้

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรทกุระดับได้รับการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานครอบคลุมทกุด้าน
ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม

ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
1 อบรมสัมนาผู้บริหารและสมาชิก ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ยังขาด เพื่อพฒันาใหบ้คุลากรได้รับการ 40 คน การฝึกอบรม/ 160,000    160,000    160,000    มีความรู้ แบบสอบถาม

สภาอบต.ตลอดจนผู้น าชุมชนและ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏบิติั เพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ และประสบ สัมมนา ความเข้าใจฯ ที่ก าหนด

บคุลกร งานและบทบาทของตนเอง การณ์ในการปฏบิติัหน้าที่ เพิ่มขึ้น

2 ประชุมประจ าเดือนระหวา่งผู้บริ- การปฏบิติังานของพนักงานยังไม่ เพื่อสร้างความเข้าใจอันอีระหวา่ง12 คร้ัง/ปี การประชุม - - - การปฏิบัติงาน ติดตามงาน

หาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง เปน็ปในแนวทางเดียวกัน ผู้บริหารและพนักงานของอบต. เป็นไปตามที่ ตามชิ้นงาน

ประจ าและพนักงานจ้าง ก าหนด

3 อบรมหลักสูตรกลยุทธก์ารบริหาร บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจ 1 คน การฝึกอบรม 15,400 - - ได้รับการพัฒ- รายงานผล

ของนักบริหารงานทอ้งถิ่น ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ทกัษะ ส าหรับการเปน็ผู้บริหาร นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

3 อบรมหลักสูตรกลยุทธก์ารบริหาร บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจ 1 คน การฝึกอบรม  - 15,400 - ได้รับการพัฒ- รายงานผล

ของนักบริหารงานช่าง ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ทกัษะ ส าหรับการเปน็ผู้บริหาร นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

4 อบรมหลักสูตรกลยุทธก์ารบริหาร บคุลากรยังไม่มีการพฒันาตาม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะ 1 คน การฝึกอบรม  - 15,400 - ได้รับการพัฒ- รายงานผล

ของนักบริหารงานการคลัง ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ส าหรับการเปน็ผู้ปฏบิติังาน นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

งบประมาณ/ที่มา

งบประมาณ/ที่มา

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

                                                                บัญชรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ การพัฒนาบุคลากร                                                                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 



ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
5 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบคุคล บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะ 1 คน การฝึกอบรม - 30,500 - ได้รับการพัฒ- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ส าหรับการเปน็ผู้ปฏบิติังาน นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

6 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธรุการ บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะ 1 คน การฝึกอบรม - 20,000  - ได้รับการพัฒ- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ส าหรับการเปน็ผู้ปฏบิติังาน นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

7 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงาน บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะ 1 คน การฝึกอบรม - - 20,000 ได้รับการพัฒ- รายงานผล

การเงินและบญัชี ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ส าหรับการเปน็ผู้ปฏบิติังาน นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

8 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงาน บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะ 1 คน การฝึกอบรม -  - 20,000 ได้รับการพัฒ- รายงานผล

พสัดุ ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ส าหรับการเปน็ผู้ปฏบิติังาน นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

9 อบรมหลักสูตรนายช่างโยธา บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะ 1 คน การฝึกอบรม - 20,000 - ได้รับการพัฒ- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ส าหรับการเปน็ผู้ปฏบิติังาน นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

10 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงาน บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจ 1 คน การฝึกอบรม  20,000 - ได้รับการพัฒ- รายงานผล

จัดเก็บรายได้ ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ทกัษะ ส าหรับการเปน็ผู้บริหาร นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

11 อบรมหลักสูตรนักพฒันาชุมชน บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะ 1 คน การฝึกอบรม -  - 30,500 ได้รับการพัฒ- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ส าหรับการเปน็ผู้ปฏบิติังาน นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

12 จัดปฐมนิเทศบคุลากรที่บรรจุใหม่ บคุลากรจ าเปน็ต้องได้รับการ เพื่อใหบ้คุลากรเข้าใจบทบาท หน้า 2 คน การสอนงาน/ - - - การปฏิบัติงาน ติดตามงาน

ความรู้ก่อนมอบหมายงานและระ ที่ ที่ต้องปฏบิติัตามต าแหน่งที่ได้ การปฐมนิเทศ เป็นไปตามที่ ตามหน้าที่

หวา่งทดลองงาน รับการแต่งต้ัง ก าหนด ที่รับผิดชอบ

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)



ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัตหิน้าที ่ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมทีมบุคลากรทีแ่ขง็แกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัตหิน้าที่
อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถท างานแทนกันได้

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล

13 พฒันาศักยภาพนักบริหาร บคุลากรยังไม่ได้รับการพฒันาตามเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะ 1 คน การฝึกอบรม -  - 25,000 ได้รับการพัฒ- รายงานผล

สวสัดิการสังคม ของ อปท. ต าแหน่งที่ปฏบิติังาน ส าหรับการเปน็ผู้ปฏบิติังาน นาอย่างน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

แนวทางที่ 2 พฒันาบคุลากรทกุคนใหส้ามารถปฏบิติังานกันได้ 
ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม

ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
1 อบรมหลักสูตรการจัดวางและการ เพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจในการ เพื่อใหบ้คุลากรสามารถท างาน 15 คน การสอนงาน/ - - - บุคลากรท า ทดสอบตาม

ติตามประเมินผลการควบคุมภาย จัดวางและการติดตามประเมินผลการจัดวางและติดตามประเมินผล การประชุม งานแทนกัน แบบที่ก าหนด

ใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายในแทนกันได้ ได้

2 อบรมหลักสูตรคอมพวิเตอร์ในการ เพิ่มทกัษะ ประสบการณ์ในการ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ประสบ 15 คน การสอนงาน - - - บุคลากรท า ทดสอบตาม

น าเข้าระบบการติดตามประเมิน ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ แทนกัน การณ์ ใหท้ างานแทนกันได้ การใหค้ าปรึกษา งานแทนกัน แบบที่ก าหนด

ผล ระบบ E-plan ได้

3 อบรมหลักสูตรคอมพวิเตอร์ในการ เพิ่มทกัษะ ประสบการณ์ในการ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ประสบ 15 คน การสอนงาน - - - บุคลากรท า ทดสอบตาม

บนัทกึข้อมูลระบบ E-Laas ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ แทนกัน การณ์ ใหท้ างานแทนกันได้ การใหค้ าปรึกษา งานแทนกัน แบบที่ก าหนด

ได้

4 มอบหมายงานและหมุนเวยีนงาน บคุลากรยังไม่สามารถปฏบิติังาน เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ 15 คน การมอบหมาย/ - - - บุคลากรท า ทดสอบตาม

ประจ าปี ตามระบบงานสารบรรณได้ ในระบบการส่งต่อเอกสารมากขึ้น การหมุนเวยีน งานแทนกัน แบบที่ก าหนด

งาน ได้

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

งบประมาณ/ที่มา



ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัตหิน้าที ่ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมทีมบุคลากรทีแ่ขง็แกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัตหิน้าที่
อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถท างานแทนกันได้

แนวทางที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรทกุระดับได้รับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม

ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล

1 โครงการรณรงค์และกระตุ้นให้ บคุลากรยังขาดความกระตือรือร้นเพื่อสร้างจิตส านึกในการเปน็คุณ 10 คน การใหค้ าปรึกษา - - - บุคลากรให้ความ ติดตามจากผู้

บคุลากรเหน็คุณค่าในการศึกษา ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ค่าการศึกษาในระดับสูงขึ้น ส าคัญใน สนใจศึกษาต่อ

การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มทีัศนคตทิีด่ ีมคุีณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน สามารถให้บริการประชาชนดว้ยความเป็นธรรม
แนวทางที่ 1 สร้างเสริมและกระตุ้นจิตส านึกใหบ้คุลากรมีทศันคติที่ดี ในการใหบ้ริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล ใหน้ าพาองค์กรไปสู่ความเปน็องค์กรที่มีการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ (คน) เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการเข้าวดัปฏบิติัธรรม สนับสนุนใหบ้คุลากรมีจิตส านึกโดยเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 20 คน การท ากิจกรรม - - - มีคุณธรรมและ จ านวนผู้เข้า

ประจ าเดือน ยึดหลักธรรมาภบิาล ของบคุลากรในอันจะพงึปฏบิติั จริยธรรมใน ร่วมกิจกรรม

หน้าที่ตามหลักการบริหารฯ การปฏิบัติงาน

2 โครงการทศันศึกษาดูงาน ภายใน บคุคลากรต้องมีการศึกษา เปรียบ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ 20 คน การเปรียบเทยีบ  -  -  - รู้จักเปรียบ ผลต่างการปฏิ-

และนอกสถานที่ เทยีบกับองค์กรที่เปน็ต้นแบบใน ทกัษะ และกระตุ้นจิตส านึกใหม้ี คู่เปรียบเทยีบ เทียบการปฏิ- งานหลักจากศึก

การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี ทศันคติที่ดี ในการปฏบิติังาน งานกับองค์กรอื่นษาดูงานฯ

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ สนับสนุนใหบ้คุลากรมีจิตส านึกโดยเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 30 คน การท ากิจกรรม 25,000      25,000      250,000    มีคุณธรรมและ จ านวนผู้เข้า

จริยธรรมส าหรับบคุลากรทอ้งถิ่น ยึดหลักธรรมาภบิาล ของบคุลากรในอันจะพงึปฏบิติั จริยธรรมใน ร่วมกิจกรรม

หน้าที่ตามหลักการบริหารฯ การปฏิบัติงาน

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม)

งบประมาณ/ที่มา

งบประมาณ/ที่มา



ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มทีัศนคตทิีด่ ีมคุีณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน สามารถให้บริการประชาชนดว้ยความเห็นธรรมและเสมอ
แนวทางที่  2  พฒันาและเสริมบคุลิกภาพ สร้างความสัมพนัธอ์ันดี สร้างเสริมสุขภาพของบคุลากรใหส้ามารถท างานร่วมกันเปน็ทมีและมีความสุขในการปฏบิติังาน 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการเล่นกีฬาสานสัมพนัธ์ ต้องมีการสร้างบคุลิกภาพ และ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ สร้างเสริมบคุ- 32 คน การท ากิจกรรม  -  -  - บุคลากรมี จ านวนผู้เข้า

ระหวา่งบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ สุขภาพของบคุลากรใหอ้ยู่อย่างมี ลิกภาพ และสุขภาพบคุลากรให้ บุคลิกภาพดี ร่วมกิจกรรม

ภาพในการปฏบิติังาน ความสุข พร้อมปฏบิติังานอยู่เสมอ

2 โครงการพฒันาบคุลิกภาพ ตาม สร้างเสริมความสัมพนัธอ์ันดีในการเพื่อเพิ่มทกัษะ และสร้างความสัม 32 คน การท ากิจกรรม  -  -  - บุคลากรมีความ จ านวนผู้เข้า

กิจกรรม 5 ส. และปลอดภยัโรค จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างทมี พนัธอ์ันดีในการปฏบิติังานร่วมกัน สัมพันธ์ที่ดีและ ร่วมกิจกรรม

การท างานร่วมกัน ใหบ้คุลากรมี โดยใช้กิจกรรม 5 ส. มาประยุกต์ ท างานร่วมกัน

ความสุขในการปฏบิติังาน ใช้ใหร่้างกายหา่งไกลโรค อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาส่วนราชการภายในและองค์กร ให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ พัฒนาบุคคลากรให้สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าประชาชนไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ
แนวทางที่  1  พฒันาส่วนราชการและองค์กรใหเ้ปน็ศูนย์รวมรวมกฎหมาย ระเบยีบ หนังสือส่ังการ ใหเ้ปน็ศูนย์กลางแหล่งความรู้ และพฒันาระบบการใหบ้ริการที่มีประสิทธภิาพ 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
1 อบรมคอมพวิเตอร์หลักสูตการจัด ภมูิทศัน์ภายในส่วนราชการ ยังต้องเพื่อเพิ่มพนูทกัษะ ใหบ้คุลากรน า 2 คน การฝึกอบรม  - 4,500 - ส านักงานน่า การเปล่ียน

ท าภาพหรือกราฟฟกิเพื่อการ มีการปรับปรุงและพฒันาใหส้วย มาประยุกต์ใช้พฒันาส่วนราชการ อยู่ น่าท างาน แปลงส านัก

ส่ือสาร งาม ใหน้่าอยู่ น่าท างาน งานหลังอบรม

2 อบรมคอมพวิเตอร์หลักสูตรส าหรับ ภมูิทศัน์ภายในส่วนราชการ ยังต้องเพื่อเพิ่มพนูทกัษะ ใหบ้คุลากรน า 2 คน การฝึกอบรม - 14,000 - ส านักงานน่า การเปล่ียน

การจัดเก็บเอกสารส านักงาน มีการปรับปรุงและพฒันาใหส้วย มาประยุกต์ใช้พฒันาส่วนราชการ อยู่ น่าท างาน แปลงส านัก

งาม ใหน้่าอยู่ น่าท างาน งานหลังอบรม

3 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับมาตร- ต้องส่งเสริมและพฒันาบคุลากร เพื่อพฒันาส่วนราชการและองค์กร 8 คน การสอนงาน - - - อบต.เป็นศูนย์ องค์ความรู้

การบริการสาธารณะของอปท. มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ใหเ้ปน็ศูนย์รวมแหล่งความรู้ต่างๆ โปรแกรมพี่เล้ียง รวมความรู้ที่ ที่รวบรวม

และระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ เป็นหมวดหมู่

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(ส่งบคุลากรตามหลักสูตรของสถาบนัฯ)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา



ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาระบบการให้บริการและเพ่ิมชอ่งทางการให้บริการทีป่ระทับใจแก่ประชาชน 
แนวทางที่  1  พฒันาปรับปรุงอาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน พฒันาส่งเสริมใหม้ีการเพิ่มช่องทางการใหบ้ริการแก่ประชาชนใหม้ากขึ้น

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. พฒันาปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้ เพื่อส่งเสริมบคุลากรใหจ้ัดกิจกรรม28 คน การเพิ่มปริมาณ - - - อาคารสถาน การเปล่ียน

มีความพร้อมในการปฏบิติังาน 5 ส. ในการพฒันาปรับปรุงอาคาร งาน/การสอนฯ ที่ สะอาด แปลงของ

สถานที่ ฯลฯ สวยงาม น่าอยู่ สถานที่

2 รณรงค์ สร้างจิตส านึกในการรักษา สร้างทศันคติ และจิตส านึก ใหต้ระเพื่อสร้างทศันคติและจิตส านึกใน 28 คน การท ากิจกรรม - - - วัสดุ อุปกร์ แบบประเมิน

บ ารุง ซ่อมแซมวสัดุ อุปกรณ์ที่จ า หนักถึงความส าคัญของวสัดุ ความรับผิดชอบต่อการใหบ้ริการ ใช้งานได้ปกติ ตามที่ก าหนด

เปน็ในการใหบ้ริการแก่ประชาชน อุปกรณ์ ที่จ าเปน็ในการบริการแก่แก่ประชาชนใหร้วดเร็วอยู่เสมอ
ประชาชน

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
3 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับความ สร้างทศันคติ และจิตส านึก ใหต้ระเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ 28 คน การสอนงาน - - - มีช่องทางการ แบบประเมิน

ส าคัญของช่องทางการประชาสัม หนักถึงความส าคัญของช่องทาง ทกัษะ ทศันคติ คุณธรรมและจริ โปรแกรมพี่เล้ียง ให้บริการเพิ่ม ตามที่ก าหนด

พนัธแ์ละการใหบ้ริการประชาชน การใหบ้ริการและการประชาสัม ยธรรมของบคุลากรใหป้ฏบิติังาน ขึ้น

พนัธข์่าวสารขององค์กร โดยยึด ใหถู้กต้องตามหลักธรรมมาภบิาล
หลักใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา

งบประมาณ/ที่มา



ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาระบบการให้บริการและเพ่ิมชอ่งทางการให้บริการทีป่ระทับใจแก่ประชาชน 
แนวทางที่  2  พฒันาใหบ้คุลากรมีระบบการส่ือสารและส่ือความความหมาย ใหม้ีความรู้สึกที่ดี สามารถประสานงานระหวา่งส่วนราชการอย่างมีประสิทธภิาพ

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการพี่สอนน้อง สานสัมพนัธ์ บคุลากรมีหน้าที่ที่ไม่แจ่มใส ยิ้ม เพื่อสร้างทศันคติที่ดี การส่ือสาร 25 คน การสอนงาน - - - มีการส่ือสาร แบบประเมิน

ระหวา่งผู้บริหารฯ สมาชิกอบต. แย้ม ขาดการทกัทายผู้มาติดต่องานที่ดี และการส่ือความหมายที่เปน็ และส่ือความ ตามที่ก าหนด
และพนักงาน ไปในแนวทางเดียวกัน หมายที่ตรงกนั

2 โครงการกิจกรรมตามใจฉัน สาน ความสามารถในการประสานงาน เพื่อส่งเสริมการประสานงาน 25 คน การท ากิจกรรม - - - มีการส่ือสาร จ านวนคร้ัง
สัมพนัธร์ะหวา่งบคุลากร ระหวา่งส่วนราชการยังคงต้องปรับระหวา่งส่วนราชการ ใหม้ีประ- และส่ือความ ที่ท ากิจกรรม

ปรุง ซ่ึงต้องมีการละลายพฤติกรรมสิทธภิาพมากขึ้น และใหบ้คุลากร หมายที่ตรงกนั

ระหวา่งการปฏบิติังานบา้ง มีการท ากิจกรรมที่อยากท าร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาระบบการให้บริการและเพ่ิมชอ่งทางการให้บริการทีป่ระทับใจแก่ประชาชน 
แนวทางที่  3  พฒันา ปรับปรุงการน าระบบเทคโนโยลีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏบิติังานและการใหบ้ริการแก่ประชาชน เพื่อใหก้ารปฏบิติังานและการบริการรวดเร็วขึ้น 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปา้หมาย วิธีการพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครื่องมือ 2561 2562 2563 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการพฒันา และปรับปรุง มีการเปล่ียนแปลงทางระบบเทคโนเพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยีสาร 1 คร้ัง/ปี การเรียนรู้ตนเอง 20,000      20,000      20,000      บคุลากรมีการรายงานผล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยอย่างรวดสนเทศที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน ใหบ้ริการที่ การบนัทกึข้อ
ส าหรับผู้ปฏบิติังานโดยตรง เร็ว และการใหบ้ริการประชาชน รวดเร็ว มูลด้วยคอมฯ

2 ฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ มีการเปล่ียนแปลงทางระบบเทคโนเพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้เกี่ยวกับ 30 คน การฝึกอบรม/ 12,000      12,000      12,000      บคุลากรมีทกั รูปแบบเอก
ใหผู้้บริหาร และพนักงาน โลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยอย่างรวดคอมพวิเตอร์ที่จ าเปน็ในการปฏบิติั การฝึกงานกับ ษะในการปฏ-ิ สารที่มีการ

เร็ว งาน ผู้เชี่ยวชาญ งาน เปล่ียนแปลง

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา

งบประมาณ/ที่มา



ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  เป็นประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  เป็นกรรมการ 
3. บุคลากรหรือผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ ก าหนดวิธีการ และจัดให้มีแบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ 
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดเป็นรายบุคคล เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้
ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การพัฒนา  และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะ ในการติดตามประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านัด รับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการด าเนินการต่อไป 
 

 นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านัด ในแต่ละครั้งที่เป็นผู้ด าเนินการเอง จะต้องจัดให้มีการประเมินผลการพัฒนาความรู้ ใน
แต่ละครั้งเป็น 2 ระยะ คือ 

1) ระยะก่อนการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบสอบถามหรือแบบ  
ทดสอบ เพ่ือวัดความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจก่อนการได้รับการพัฒนาความรู้  

2) ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบสอบถามหรือแบบ  
ทดสอบชุดเดิม เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ หลังการได้รับการพัฒนาความรู้ แล้วน ามา
เปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนนแตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร 
  

ในกรณีที่มีการจัดการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ จะมีการ
ประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับขาการศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของอบต.ได้
ทราบ และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ต่อไป และรายงานให้ผู้ก ากับดูแลได้รับทราบต่อไป 

 

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
บุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เป็นรายแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือความเหมาะสมและความหลากหลายในการจัดให้มีข้อเสนอแนะ และรายงานผลให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่านัดทราบ และสั่งการแก้ไข ปรับปรุง และด าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นต่อไป 

 
 



 


