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ค าน า 

 

  การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน  โดยบุคลากรใน
พ้ืนที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล  กระทรวง  กรม  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุ
เป้าหมายซึ่งบางภารกิจต้องอาศัยความรู้  ความช านาญ  และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย  คล่องตัว  และเสริมสร้างขีด
สมรรถนะของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรอบรู้  พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของท้องถิ่นใน
แต่ละด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดท าแผนการพัฒนาบุคากรประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่
ของตนเองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นพนักงานส่วน
ต าบลที่ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆมิติ  ทั้งใน
ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดจะได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน  สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพฒันาบคุลากร  3  ป ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด  อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้ 

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

1.หลกัการและเหตผุลของการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ 
ยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ  มาพัฒนาองค์กร  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหาร
ความรู้ภายในองค์กร  เพ่ือให้สามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

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

ระบุดังนี้  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิรูปราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  
ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนต าบลในสังกั ด  ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่ 
การปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่  จากการยึดแนวความคิดต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้  ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน  เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ  ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 

อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานส่วนต าบลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน 
และกันเพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
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1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ 269  โดยก าหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร  มีระยะเวลา 3 ปี  ตามกรอบของแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2.วตัถุประสงค์และเปา้หมายการพฒันา 
2.1  วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
         2.1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ 

พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือ
การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
          2.1.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
          2.1.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล  

2.2  เป้าหมายในการพัฒนา 
          2.2.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ประกอบด้วย  พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
ครู  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
           2.2.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ที่เข้ารับการพัฒนา  เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ที่  328/2560 ลง
วันที่  31  กรกฎาคม  2560  ประกอบด้วย   
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- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   ประธานกรรมการ  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด     กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยโจด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน

การ พัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน 
อัตราก าลัง 3 ปี  

  2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และความ

เหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5. พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
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  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 6. พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยโจด  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหา
ความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  

 4. ขั้นตอน ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

  4.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

  4.3 จัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
  4.4 จัดส่งร่างแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดสระแก้ว พร้อมร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
  4.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 

 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนนิการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร 
1.การเตรยีมและการวางแผน 

1.1  แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 
 

2.การด าเนนิการ/วธิดี าเนนิการ 
การด าเนินการโดยอาจด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนหรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม  เช่น 
-การปฐมนิเทศ 
-การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
-การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-การฝึกอบรม 
-การดูงาน 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  ฯลฯ 
 

3.การตดิตามและประเมนิผล 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จความรู้ความสามารถและการ
ปฏิบัติงาน 



 

-5- 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 
ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยทุธ ์

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยทุธท์ี ่3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุก
ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้
คู่ความดี 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้
ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ใน
อนาคต  
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันพัฒนา 

กลยทุธท์ี ่1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยอมรับใน
ผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน  

  
6. ปญัหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ
อยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามา
พิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
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1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths)  
 1.บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
 2.บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี 
 3.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
 4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 5.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย  และสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
 7.บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1.บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรมขาดจิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 2.การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
 3.บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณาการ 
 4.ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ 
 5.องค์การบริหารส่วนต าบลขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 6.บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
 7.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 
 8.องค์การบริหารส่วนต าบลขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถสูง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 โอกาส (Opportunities) 
 1.การปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
 2.ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัลท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
 3.การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่
บุคลากรและท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน 
 4.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นส่งผลให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
 5.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 6.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากข้ึน 
 7.ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
 อุปสรรค (Threats) 
 1.การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ  แต่งตั้ง  การเลื่อน  ย้ายบุคลากรท าให้การวาง
อัตราก าลังไม่เหมาะสม 
 2.กฎหมายหลายฉบับมีการเปลี่ยนแปลง 
 3.ส่วนราชการต่างๆให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน  ท าให้ศักยภาพของ
บุคลากรไม่เท่าเทียมกัน 
 4.การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมที่รวดเร็วท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

การก าหนดสมรรถนะเพือ่ใชใ้นการพฒันา 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด ไดก้ าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
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 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่ง
อยู่ , ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้ างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้อง
ด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  
 

7. การจดัท าแผนพฒันาพนักงานสว่นต าบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะ
ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล 
หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ  
และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดก าหนดขึ้น  
  ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรม
ตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชา
คาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับ
หน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  รวมทั้งให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐาน
สมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดก าหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดจะมี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผลเชื่อมโยง
ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ท าให้บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดยิ่งขึ้นต่อไป  
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 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท า
แผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นายก อบต.ห้วยโจด  สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ีก าหนดขึ้น 
 อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ทุกปี 
 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการน าแผน IDP ไป

ใช้ปฏิบัติจริง 
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง  

ปลัด อบต.ห้วยโจด 

หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
แต่ละสายงาน ในแต่
ละกอง 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากร

ในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

เป็นรายบุคคล  
 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล  มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจ

และตั้งใจ 
 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง  
 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบประสบ

ความส าเร็จ  
 ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา

ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด 

 ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด 

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับเครื่องมือการ

บริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหารทุกส่วนราชการและ

บุคลากรทั่วหมด 
 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและบุคลากร 
 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  
 หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส านึกของผู้บริหาร

และบุคลากรในการจัดท า IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

 การส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เชิญปลัด 
และ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเอง ว่า หน่วยงาน หัวหน้า
ส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง  โดยการท างานร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากรประเมินตนเองส่ง
งานการเจ้าหน้าที่   ตามตาราง 
 

แบบฟอร์มสอบถามเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ส่วนราชการ....................................... 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ต าแหน่ง.............................ระดับ.... ................................ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 

1. ............................................................................................................................. ...................... 
2. ....................................................................................................... ............................................ 
3. ............................................................................................................................. ...................... 
4. ............................................................... ....................................................................................  
5. ............................................................................................................................. ...................... 

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 

 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะน าปใช้งานจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ 
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2. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาใช้งาน 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 

ตารางลงคะแนน 
ค าอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง) 
ระดับ

ปัจจุบัน 
(1) 

ระดับท่ีพึง
ประสงค์ 

(2) 

ระดับความ
ต้องการพัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนกังานทกุระดบัชัน้) 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร (เฉพาะสายงานผูบ้รหิาร) 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 
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ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ตารางการพฒันาพนักงานสว่นต าบลรายบุคคลองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

ประจ าปงีบประมาณ  2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
 

-สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
การคลัง งานช่าง งานอ านวยการ  งาน
สาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

รองปลัด อบต.  
 

-สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
การคลัง งานช่าง งานอ านวยการ  งาน
สาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ส านกังานปลดั    
หน.ส านักปลัด  -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น งาน
อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ี
ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่องราช 
งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งานบริการ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

นิติกร -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานระเบียบกฎหมาย  งานวนิัยพนักงาน  
งานข้อบัญญัติ  งานสัญญา  งานสอบสวน
ข้อเท็จจริง งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานเฝ้าระวังภยั  การช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  
อพปร. ฯลฯ 

ปฐมนิเทศ 
ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลกูจา้งประจ า    
นักพัฒนาชุมชน  -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถบรรทุกขยะ) 

-สมรรถนะหลัก 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) 

-สมรรถนะหลัก 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ มารยาท
การใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งทัว่ไป    
คนงาน -สมรรถนะหลัก 

-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า  งาน
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  งาน
ออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ล็กใหญ่ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

คนงานประจ ารถขยะ -สมรรถนะหลัก 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  การคัดแยก
ประเภทขยะ  งานบริการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

แม่บ้าน -สมรรถนะหลัก 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานท าความสะอาด ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
พนักงานผลิตน้ าประปา -สมรรถนะหลัก 

-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานผลิตน้ าประปา  งานซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาระบบประปา  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองคลงั    
ผู้อ านวยการกองคลัง  -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร งานการ
คลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดกิาร  งาน
การเงิน  การบัญชี  การจดัเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภณัฑ์ ส านักงาน  งานวิธีการพสัดุ  ตกลง  
สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

นักวิชาการเงินและบญัชี  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลกูจา้งประจ า    
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองชา่ง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร งานช่าง
โยธา งานไฟฟ้าและแสงสว่าง ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นายช่างโยธา  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานควบคุมและก่อสร้างด้านช่างโยธา 
งานวางโครงสร้าง งานควบคุม ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนายช่างโยธา -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานควบคุมและก่อสร้างด้านช่างโยธา 
งานวางโครงสร้าง งานควบคุม ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถกระเช้า) 

-สมรรถนะหลัก 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม    
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  -สมรรถนะหลัก 

-สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง
เช่น งานบริหารงานการศึกษา งานอ านวยการ  
งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานโรงเรียน  การจดัซื้อจัดจา้ง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งานการ
ศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการศึกษา -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานโรงเรยีน  การจัดซื้อจดัจ้าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งานการ
ศาสนาฯลฯ 

ปฐมนิเทศ 
ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครู  -สมรรถนะหลัก 
-สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ผูม้ีทักษะ) -สมรรถนะหลัก 

-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งทัว่ไป    
ผู้ดูแลเด็ก -สมรรถนะหลัก 

-งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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8.หลกัสูตรและวธิกีารพฒันา 
     8.1  หลักสูตรการพัฒนา 
 

ล าดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่างๆเป็นต้น 

2 การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

-การพัฒนาด้านความรู้  ความเข้าใจ  และความสามารถใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3 ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง 

-การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่
ละต าแหน่งโดยเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร -การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
การบริการประชาชน  เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การ
มอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

5 ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม -การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ  เช่น  
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  อย่างมีความสุข 

 

     8.2  วิธีการพัฒนา 
            องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น  นอกจากนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น  
การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  ซึ่ง
สามารถสรุปวิธีด าเนินการพัฒนาพนักงาน  ดังนี้ 
 -การปฐมนิเทศ 
 -การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
  -การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -การฝึกอบรม  
 -การศึกษาดูงาน 
 -การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
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 การปฐมนเิทศ  คือ  การแนะน าข้อมูลความรู้ต่างๆโดยรวมให้บุคลากรใหม่ที่เข้าสู่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ได้รู้จักกฎระเบียบ  วินัย  ผู้บริหาร  ตลอดจนการปฏิบัติตัวของบุคลากร  และกระท าการก่อน
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติ  โดยผู้เป็นพนักงานส่วนต าบลต้องได้รับการพัฒนาและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด  ดังนี้ 
 1.หลักและระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการ 
 2.บทบาทหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 การสอนงาน (Coaching)  และการให้ค าปรึกษา (Couseling)  คือ  การให้หัวหน้าและผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นผู้คอยท าหน้าที่ก ากับอยู่เป็นผู้ช่วยสอนให้โดยท าให้ดูเป็นตัวอย่างหรือท าตัวอย่างที่ดีให้ปรากฏ พร้อมกับ
คอยตอบค าถามและอธิบายถึงเหตุผลของวิธีการแก้ไขปัญหาและให้รู้ถึงความเป็นไปของเหตุแห่ง  ปัญหาและผล
ของการแก้ไข ดังนั้นในขณะที่ฝึก ผู้สอนงานหรือผู้ก ากับงาน ที่จะต้องคอยดูแลพนักงาน ฝึกหัดเหล่านี้ให้สามารถ
ท างานได้ถูกวิธีหรือการจัดให้มีการประชุมเพ่ือร่วมการตัดสินใจตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ 
 การมอบหมายงาน (Delegation) / การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Rotation) การ
มอบหมายงาน คือการกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายใน ขอบเขตที่ก าหนด ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ โดยค านึงว่าควรเลือกคนที่เหมาะสมมารับผิดชอบงาน  เพ่ือความส าเร็จ เช่น การ
มอบหมายโครงการส าคัญ หรือโครงการที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อน การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการ
สับเปลี่ยนงานเป็นการย้ายบุคลากรไปท างานใน หน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสาย
งานเป็นระยะๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ทักษะที่หลากหลายมากขึ้น 
 การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด หรือโดยคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วน
ราชการอ่ืน ตามความเหมาะสม  

  การดูงาน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน 
หลักสูตร หรือโครงการ ให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความรวมถึงหลักสูตร  หรือ
โครงการที่ก าหนดเฉพาะการดูงาน ภายในประเทศที่ส่วนราชการจัดขึ้น  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน 
ความรู้ความคิดเห็น เพ่ือน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจด าเนินการ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ website การเข้าร่วม/ 
ประชุมสัมมนาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน/การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นใน  กลุ่ม
พนักงานส่วนต าบล (Discussion Groups) เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน/
การให้การสนับสนุนแก่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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การจดัท าแผนพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยโจด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

วิเคราะหป์ญัหาใหไ้ดจ้ากการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตลอดจนปญัหาทีเ่กดิขึน้ของหนว่ยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานค่ังค้างไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาปญัหาและความตอ้งการการฝกึอบรม 

พิจารณาว่า ณ จุดใดของหน่วยงานที่สมควรให้มีการฝึกอบรม 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจากบุคลากรในหน่วยงาน 

เสนอเรือ่งตอ่ผูบ้รหิาร  เพือ่พจิารณาสั่งการ 

ประเมนิความจ าเปน็ทีต่อ้งมกีารฝกึอบรมตามล าดบั
ความจ าเปน็ กอ่น – หลงั 

ส่งบคุลากรไปฝกึอบรม จดัท าโครงการฝกึอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเร่ืองและเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวธิีและสือ่ที่จะใช้ฝึกอบรม 

ด าเนินการฝกึอบรม 

รายงานผลการฝกึอบรม 

ตดิตามและประเมนิผลการ
ฝกึอบรม 

ติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 

เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 
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โครงการ/กจิกรรมการพฒันาบุคลากร   
ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2563 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรูป้ระจ า
สายงานของบุคลากร  

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรม 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรม 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการท างานของแต่ละสายงาน 
จากหน่วยงานอื่น 

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรม 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 

 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
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ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย 
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
ประจ าปี 2561 

ร้อยละของ
พนักงานบรรจุใหม ่

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

- 

 
- - ส านักงานปลัด 

 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 
กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพือ่รองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้พนักงานส่วนต าบลใน
สายงานของตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมีความรู้ความสามารถเติบโตในสายงาน ร้อยละ 90 

   ส านักงานปลัด 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
บันทึกข้อมูลการ

ฝึกอบรม 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได้  ร้อยละ 90 

   ส านักงานปลัด 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 
กลยทุธท์ี่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตพนักงานทุกระดับ 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90  

   ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพสร้างจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีจ านวนครั้งการลาป่วย ลดลง ร้อยละ 20 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมบีุคลากรทีม่ีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนด ี
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรูคู้่ความด ี

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับบคุลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรม 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

   ส านักงานปลัด 
 

2 มาตรการส่งเสรมิองค์ความรูด้้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการ

ต่อต้านการทุจริต 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสรมิด้านตา้นการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ ร้อยละ 90 
 

   ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วน
ต าบลผู้มีคณุธรรมจริยธรรมและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 

   ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนด ี
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรูคู้่ความด ี

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

4 โครงการท าบญุเยี่ยมวัดช่วงเข้าพรรษา ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการท าบญุเยี่ยมวัด ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กองการศึกษาฯ 
 

5 โครงการปฏิบัติธรรม ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฏิบัตธิรรม ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กองการศึกษาฯ 
 

กลยทุธท์ี่  2 ส่งเสริมให้พนักงานสว่นต าบลมคีุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
1 จัดท าประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ร้อยละของผู้
รับทราบประกาศ 

เชิงปรมิาณ  
- จัดท าประกาศนโยบายคณุธรรมจริยธรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น   
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  รอ้ยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีประกาศนโยบายคณุธรรมจริยธรรมประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น   

 - - ส านักงานปลัด 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนด ี
กลยทุธท์ี่  2 ส่งเสริมให้พนักงานสว่นต าบลมคีุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต าบล 
 

ร้อยละความพึง
พอใจ 

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ ตรวจสอบได ้
เชิงคณุภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

   ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจดัซื้อ-จัด
จ้าง 

ร้อยละความพึง
พอใจ 

เชิงปรมิาณ  
- ร้อยละของจ านวนโครงการที่เปดิเผยข้อมูลการจัดซื่อจักจ้าง 
เชิงคณุภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

   กองคลัง 
 

4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการ
ให้บริการประชาชน  
 

ร้อยละความพึง
พอใจ 

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน 
เชิงคณุภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารบับริการ 

   ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนด ี
กลยทุธท์ี่  2 ส่งเสริมให้พนักงานสว่นต าบลมคีุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

5 การพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ะหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับ
การพัฒนา 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการพฒันา ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานและเป็น
เจ้าหน้าท่ีรัฐที่ด ี

 - - ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
ภาวะการเป็นผู้น า 
 

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรม 

เชิงปรมิาณ  
- ปลัด รองปลัด หัวหนา้ส่วนราชการ ไดร้ับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้น า 
ร้อยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- ปลัด รองปลัด หัวหนา้ส่วนราชการ  สามารถปฏิบตัิหน้าที่ความเปน็ผู้น า 
ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มภีาวะการเป็นผู้น าและบังคับบัญชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรม 

เชิงปรมิาณ  
- ปลัด รองปลัด  หัวหน้าส่วนราชการ ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน ร้อยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- ปลัด รองปลัด  หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏบิัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มภีาวะการเป็นผู้น าและบังคับบัญชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาใหพ้นักงานส่วนต าบลร่วมมือกับเครอืข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการปลูกต้นไม ้ ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู ่

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักงานปลัด 
 

2 โครงการ อบต.ห้วยโจดร่วมกับอ าเภอ
วัฒนานครจัดกิจกรรมอ าเภอเคลื่อนท่ี  

ร้อยละของส่วน
ราชการไปจัด

กิจกรรม 

เชิงปรมิาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.ห้วยโจดร่วมจดักิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 การสรา้งวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยทุธท์ี่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานสว่นต าบลยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ เปา้หมาย  
งบประมาณ/ปทีีด่ าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2561 2562 2563 

1 จัดท าคู่มือ กฎระเบียบการปฏิบัตริาชการ
ในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่ใหก้ับ
บุคลากรในสังกัด 
 

จ านวนเล่ม เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 70 
เชิงคณุภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 

   ส านักงานปลัด 
 

กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการ

ปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วนราชการ 
ร้อยละของการ
เข้าร่วมประชุม
ประจ าเดือน 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงานของแตล่ะสวนราชการอย่าง
ต่อเนื่อง 

   ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจดัการความรู้ของหน่วยงาน 
(KM) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานร่วมกัน 

   ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
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10.การตดิตามและประเมนิผล 
  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยโจด  
ประกอบด้วย 
  1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธาน 
  2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
  3.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
  4.หัวหน้าส่วนราชการ     กรรมการ 
  5.นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการฯ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  ก าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล  ตลอดจนด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  วิธีการประเมินผลอาจใช้วิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
  1.การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ ก่อน-หลัง  และแบบสอบถามการติดตามประเมินผลภาย
หลังจากได้รับการพัฒนาการกิจกรรม/โครงการ 
  2.การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  ผู้ร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  3.การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 
 
 

    
 

    
  ค าสัง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 

    ที ่ 328/๒๕60 
เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบคุลากร 3 ป ี  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2558 – 2560  ซึ่งจะครบวาระของแผนฯฉบับดังกล่าว  ในวันท่ี  30  กันยายน  2560  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึง
มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 – 2563  เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนการ
พัฒนาพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  269  และข้อ 270  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน 

ต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2555  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ประกอบด้วย   
 

  1.  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยโจด    เป็น  ประธานกรรมการ 

  2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    เป็น  กรรมการ 

  3.  ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็น  กรรมการ 

  4.  ผู้อ านวยการกองช่าง      เป็น  กรรมการ 

  5.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เป็น  กรรมการ 

  6.  หัวหน้าส านักปลัด      เป็น  กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร     เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  โดยมีอ านาจหน้าที่  จัดท าแผนพัฒนาบุคลการ  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนความรู้ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ให้ครอบคลุมพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างต าแหน่งต่างๆ  ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
  

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  31  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕60 

 
 
 

     (ลงช่ือ)        วิชัย  บรรณสาร 

                                                (นายวิชัย  บรรณสาร) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 


