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ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระ  หน้าที่
ของผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการ
ฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
ได้ทราบ  และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 



แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 

……………………………….. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  โดยต้อง
อาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  คือ  
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากที่สุด  ซึ่งท าให้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  
บุคลากร หรือพนักงานส่วนต าบล  จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อปัจจัยดังกล่าว  เพราะบุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่มี
ความรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  โดยต้องอาศัยกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย  และมีมาตรฐานของการ
ให้บริการประชาชนทุก ๆ ด้าน  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะ  ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  มี
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ประจ าป ี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
  2.2  เพ่ือให้คณะผู้บริหารรับทราบ  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 3.  ขอบเขต  
  ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร  การด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

4.  เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้แก่  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู   
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้แก่  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู   
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ที่เข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ 
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5.  งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ 
  6.1  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
  6.2  บุคลากรผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ 

        6.2.1  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
                6.2.2  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

        6.2.3  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
        6.2.4  แก้ไขปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

                          6.2.5  แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

        6.2.6  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
        6.2.7  เสนอรายงานผลการด าเนนิตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และผลการประเมิน 

และติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 
 

7.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
       1.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
       2.  วิเคราะห์ปัญหา  และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
       3.  พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายในจุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม  เพื่อ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 
       4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
       5.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
       6.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
       7.  ประเมินผล 
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การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึน 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม พิจารณาเป็นรายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนา
ทักษะ  สมรรถนะ  
และความรู้ประจ า
สายงานให้กับ
พนักงาน 

-พัฒนาทักษะ สมรรถนะ ความรู้ประจ าสายงาน
ของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจ าของ อบต.ห้วยโจด  โดยการ
ด าเนินการเอง เช่น การสอนงานให้ค าปรึกษา,
มอบหมายงาน,สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ,
การประชุม หรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  เช่น  การประชุมเชิงปฏิบัติการ,
การสัมมนา,ศึกษาดูงาน 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ร้อยละ 90  
ได้รับการพัฒนาทักษะ  
สมรรถนะและความรู้
ประจ าสายงาน 

500,000 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
หน่วยงานจัด
ฝึกอบรมภายนอก   

2 โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรบรรจุใหม ่ 
ประจ าปี 2563 

-เตรียมความพร้อมของพนักงานส่วนต าบลที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
ให้มีความพร้อม  มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  พัฒนาทักษะ สมรรถนะ ความรู้
ประจ าสายงาน โดยการด าเนินการเอง หรือส่ง
เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่น   

พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุ
และแต่งตั้งใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2563  
เขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรบรรจุใหม่ 

30,000 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
หน่วยงานจัด
ฝึกอบรมภายนอก   
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

************************************ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 กิจกรรมให้ความรู้
และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้
พนักงานส่วน
ต าบลในสายงาน
ของตนเอง 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานของตนเอง  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู  โดยการประชุม,ส่งเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น,จัดท าเอกสาร  คู่มือให้
ความรู้ 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ร้อยละ 90  
มีความรู้เกีย่วกับกับ
ความก้าวหน้าในสายงาน
ของตนเอง 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด/ 
หน่วยงานจัด
ฝึกอบรมภายนอก   

2 จัดท าฐานข้อมูล
การฝึกอบรมของ
บุคลากร 

-จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน  
การเพ่ิมพูนทักษะ  สมรรถนะ  ของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  ของแต่ละ
บุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัด
ฝึกอบรม  ส่งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น  และบันทึกข้อมูลในระบบ
ศูนยบ์ริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
 

มีการบันทึกข้อมูลของ
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู  ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ร้อยละ  90   

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

************************************ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุกระดับ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 กิจกรรม 5 ส. -พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  
(สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย)
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  และการบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการมีประสิทธิภาพ  โดยร่วมกัน
ท าความสะอาดอาคารส านักงาน  บริเวณรอบ
อาคารส านักงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง   
ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรม 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
  

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพสร้างจิต
สดใสร่างกาย
แข็งแรง 

-จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง  โดยให้ความรู้ในการใช้ชีวิตท า
ให้มีสุขภาพจิต  สุขภาพกายแข็งแรง   

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง   
ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรม 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

************************************ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลใน
หน่วยงาน ให้กับ
บุคลากร 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  ธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
โดยหน่วยงานด าเนินการเอง  ด าเนินการจัด
ประชุม,ประชุมประจ าเดือน,จัดท าคู่มือ  เอกสาร
ประชาสัมพันธ์  หรือส่งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
กับหน่วยงานอื่น 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง   
ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรม 

750 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด/ 
หน่วยงานจัด
ฝึกอบรมภายนอก   

2 มาตรการส่งเสริม
องค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  ให้แก่  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  โดยหน่วยงานด าเนินการเอง  
เช่น จัดท าคู่มือ  เอกสารประชาสัมพันธ์  หรือเข้า
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปปช.,ปปท.,ฯลฯ 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ร้อยละ 90  
ได้รับการส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด 

3 โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วน
ต าบลผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
ให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

-จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  โดยมีการมอบใบ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 

อบต.ห้วยโจดมีพนักงานผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด 



-8- 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

************************************ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

4 โครงการท าบุญ
เยี่ยม  วัดช่วง
เข้าพรรษา 

-จัดท าโครงการท าบุญเยี่ยมวัดช่วงเข้าพรรษา พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง   
ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรม 

3,500 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 กองการศึกษาฯ 

5 โครงการปฏิบัติ
ธรรม 

-จัดท าโครงการปฏิบัติธรรม พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง   
ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรม 

16,850 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 กองการศึกษาฯ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

************************************ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 จัดท าประกาศ
นโยบายคุณธรรม
จริยธรรมประกาศ
เจตนารมณ์การ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด 
 

-จัดท าประกาศนโยบายคุณธรรม  จริยธรรม,
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานทราบและปฏิบัติ 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง   
ร้อยละ 90  มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายและประกาศ 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด 

2 กิจกรรมมาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วน
ต าบล 
 

-ด าเนินการจัดให้มีกิจกรรม/โครงการ  ที่แสดงถึง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่,ประชาชน
สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของอบต.หว้ยโจดได้ 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

************************************ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

3 โครงการเผยแพร่
ข้อมูลด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของอบต.ห้วยโจด  ให้กับประชาชน,หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  โดยการปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
การส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
ห้วยโจดด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์  
ร้อยละ 100 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 กองคลัง 

4 มาตรการยกระดับ
การคุณภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน  
 

-การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม ยินดีให้บริการ 

ผู้มาติดต่อราชการมีความ
พึงพอใจในการบริหาร 
ร้อยละ 80 

- 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563 ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
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10.การติดตามและประเมินผล 
  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยโจด  ประกอบด้วย 
  1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธาน 
  2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
  3.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
  4.หัวหน้าส่วนราชการ     กรรมการ 
  5.นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการฯ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล  
ตลอดจนด าเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  วิธีการประเมินผลอาจใช้วิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
  1.การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ ก่อน-หลัง  และแบบสอบถามการติดตามประเมินผลภายหลังจากได้รับการ
พัฒนาการกิจกรรม/โครงการ 
  2.การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  ผู้ร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
  3.การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 


