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ค ำน ำ 
 

 การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีแถลงไว้ต่อสภา อบต.ได้นั้น บุคลากร
ถือเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จึงได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าท่ีก าลังความสามารถของ 
อบต.และบุคลากรจะท าได้และได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีระยะเวลาของแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) ตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง และ
อาจจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมข้ึนในโอกาสต่อไป  
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จะเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีพึงพอใจ
ของประชาชน สามารถสร้างผลงานท่ีดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) ไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ส่วนที่ 1 

หลักกำรและเหตุผล 
 

1.หลักกำรและเหตุผล 
1.1. ภำวะกำรเปลี่ยนแปลง 
        ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ 

ยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และน า
ระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  
เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ท่ีมีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปล่ียนวิทยาการ
ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

1.2 พระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุ

ดังนี ้
       “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง 

สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์” 

       “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการท่ี
ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้ ต้ังแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปั จจุบัน เน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึง
ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถ    
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อ 
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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1.3. ประกำศ ก.อบต.ประจวบคีรีขันธ์ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา   
มีหน้าท่ี พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนา  5  ด้าน  ได้แก่ 
  (1) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ 
กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่างฯ 
  (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน          
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน  เป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล 
อื่นได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การส่ือสารและส่ือความหมาย  
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข  

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จึงได้จัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต. ข้อ 269  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ของ อบต.หนองพลับ และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่ายการเมือง  และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3 
ส่วนที่ 2   

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 

1. วัตถุประสงค์กำรพัฒนำ 
1. เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับ อบต.หนองพลับ 
2. เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้เกิดขึ้นกับ

บุคลากรของ อบต.หนองพลับ 
3. เพื่อให้บุคลากรของ อบต.หนองพลับ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

            4.1 ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                     4.2 ด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
                    4.3 ด้านการบริหาร 
                     4.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                    4.5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 
 

2. เป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 
 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 

2. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภา อบต. 
 3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงาน อบต. 
 4. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
 5. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยก าหนด  
ขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากรตลอดจนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้ำงกลุ่มผู้น ำและองค์กำรสุจริตธรรม  
ที่มี ศักด์ิศรี (Organization Integrity) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกย่องบุคลากร / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคล่ือนคุณธรรม  
กิจกรรมท่ี 1 ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรท่ีท างานตามหลักธรรมาภิบาล  

และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคล่ือนคุณธรรม 
กิจกรรมท่ี 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น าเหล่านี้ ท้ังงาน 

ท่ีผ่านมาท่ีผ่านมาและโครงการท่ีก าลังด าเนินเพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่บุคลากรอื่นๆ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)  
กิจกรรมท่ี 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล 

การปฏิบัติงานประจ าปี 
กิจกรรมท่ี  2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล               

จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง และน ามาศึกษาและ ประยุกต์ใช้ต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  
กิจกรรมท่ี 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้วเผยแพร่ ให้ประชาชน

รับทราบ  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้ำงทักษะ และพัฒนำพนักงำนส่วนท้องถ่ินในรูปแบบต่ำงๆ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท  
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร  

และพระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการ พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมท่ีประยุกต์ความเข้าใจ
ดังกล่าว  

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็น
หลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 

  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ  
กิจกรรมท่ี 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให ้ท างานได้ 

ตามหน้าท่ีรับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบ การฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการ
มอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ  

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ โดยเฉพาะเรื่อง  
• กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  
• ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถตัดสินใจกระท า 

หรือไม่กระท าบางส่ิงบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม  
• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์  
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน  
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ท้ังนี้ การพัฒนา บุคลากรรุ่นใหม่

ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่  
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร ด้านธรรมาภิบาล 
กจิกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรท้ังระบบ  
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ในด้านจริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร  
 

กลยุทธ์ท่ี 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง  
• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี  
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่  
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะท่ีจ าเป็น 
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กลยุทธ์ที่  2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล  

กิจกรรมท่ี 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ มาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
กิจกรรมท่ี 1 การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ  

แต่งต้ังหรือเล่ือนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ  
กิจกรรมท่ี 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ขับเคล่ือนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ  
กิจกรรมท่ี 1 จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร  
กิจกรรมท่ี 2 ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง ชัดเจน  

 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ขับเคล่ือนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร  
กิจกรรมท่ี 1 จัดท าและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน ท้องถิ่นท่ีเสียชีวิต

ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำล  

กลยุทธ์ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมท่ี 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นท่ีสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน การก าหนดนโยบาย  
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน  เกี่ยวกับการทุจริต

ของหน่วยงาน (Whistleblower)  
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ ท างาน  
 

กลยุทธ์ที่ 4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม สถานการณ์การ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่าย  การท างาน
ร่วมกันท่ีเข้มแข็ง ท้ังแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน พื้นท่ีท่ีเข้มแข็ง  

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วม เป็นกรรมการ 
อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย การ วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
และตรวจสอบการถ่วงดุลการ บริหารจัดการภาครัฐ  

กิจกรรมท่ี 3 การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ  ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 
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4. กำรวิเครำะห์ SWOT ของกำรพัฒนำบุคลำกร  
เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จ าเป็นต้องศึกษา  

ทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอย่างท่ัวถึงตรงตามเป้าหมายการ  พัฒนาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  

 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  
จุดแข็ง ( Strengths : S )  
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  
4. บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี  
5. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  
6. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร  
9. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  
10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้งาน ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
11. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  
12. องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดส่ิงจูงใจท่ีส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ ประสิทธิผล  
13. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันท้ังผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และ

ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
14. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดี 
 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W )  
1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตส านึกท่ีดีในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งต้ังยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์  
3. การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง  
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการก าหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
6. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
7. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  
8. บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณการ  
9. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าใช้ ผลส าเร็จ

ของงาน  
10. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ  
11. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการโอนย้ายบ่อย  
12. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อ บุคลากร

อย่างเท่าเทียมกัน  
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13. องค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
14. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
15. ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย  
16. องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ  
17. ไม่มีการวางแผนก าลังคนท่ีเป็นระบบ เพื่อทดแทนก าลังคนท่ีขาดแคลน  
18. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ  
19. บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
20. องค์การบริหารส่วนต าบล ยังคงประสบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
21. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  
22. องค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง  
 

กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมภำยใน  
โอกำส ( Opportunities : O )  
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  
2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น  
4. การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ บุคลากร  

และท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น ส่งผลให้การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส  
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถส่ือสารและท าความเข้าใจกันได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ  
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการเรียนรู้ อย่าง

ต่อเนื่อง  
8. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น  
9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญมากขึ้น  
10. ประชาชนมีความต้องการบริการท่ีมีคุณภาพ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองเร่งพฒันา สมรรถนะ

ของบุคลากร 
 

อุปสรรค ( Threat : T )  
1. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งต้ัง การเล่ือน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ท าให้การวาง อัตราก าลัง 

ไม่เหมาะสมกับภารกิจ  
2. ความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลขาดแคลน บุคลากร 

ในบางสาขา  
3. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่  
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างส่ิงจูงใจ  
5. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพของบุคลากร  

ไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การท างานร่วมกัน  
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6. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ จัด องค์การ

บริหารส่วนต าบล  
7. ระบบการบริหารงานบุคคลท่ีแตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อการ โอนย้าย

บุคลากร  
8. การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 

เปล่ียนแปลง 
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ส่วนที่ 3   

หลักสูตรกำรพัฒนำ 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 ก าหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ 
3.1 หลักสูตรในกำรพัฒนำ (พ.ศ.2561-2563) 

พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ แต่ละต าแหน่งต้องได้รับ 
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ 
   ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                    ๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                    ๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                    ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                     ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                     ๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                     ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                     ๑.๘ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
                     ๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 
       ๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รบัผิดชอบ ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ 
                    ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                     ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                     ๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ 
                     ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
                     ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                     ๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
         ๓. หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 

3.1 หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.3 หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.4 หลักสูตรประธานสภา อบต. 
3.5 หลักสูตรนักบริหารงานอบต. 
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3.6 หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
3.7 หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
3.8 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3.9 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.10 หลักสูตรบุคลากร 
3.11 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
3.12 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานธุรการ 
3.13 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
3.14 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
3.15 หลักสูตรนักบริหารงานคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง 
3.16 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
3.17 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
3.18 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงานพัสดุ 
3.19 หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา/นักบริหารงานช่าง 
3.20 หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 
3.21 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
3.22 หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
3.23 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
3.24 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.25 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

               3.26 หลักสูตรด้านการบริหาร 
                3.27 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
               3.28 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
                3.29 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                3.30 การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
                3.31 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ  ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา   
      สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
               ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

         เดียวกันได้ 
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ส่วนที่ ๔ 
วิธีกำรพัฒนำ และระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ 

 
4.1 วิธีกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกร  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการ
ด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
         ๑. วิธีกำรด ำเนินกำร 
            ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                    ๑.๒ การฝึกอบรม 
                    ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                    ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                  ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
          ๒. แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
                 การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ 
แนวทาง ดังนี้ 
                   ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                   ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                   ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เป็นผู้ด าเนินการ 
        ๓. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
                 ๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕61 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕61 
                   ๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕62 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕62 
                   ๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕63 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 

        ๔. โครงกำรตำมแผนพัฒนำ พัฒนำงำนส่วนต ำบล 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนท่ี ๕ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ ๕ 
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำพนักงำนสว่นต ำบล ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕63 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ และ
ทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มท่ี โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษา
ต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษา 
ดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอื่น ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕63 งบประมาณ
อบต. 
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วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่
มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕63 งบประมาณ
อบต. 
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วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 
เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานท่ีท างาน 
และสถานท่ีบริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63 งบประมาณ 
อบต. 
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15 
ส่วนที่ 6 

 กำรติดตำมประเมินผล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้   ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังนี ้
  1. การใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ ก่อน –  หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
  2. การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีท่ีองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม 
    4. การให้ผู้รับเข้าอบรมรายงานผลการอบรมในหลักสูตรท่ีเข้าอบรม 

 

1. องค์กรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร 
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.หนองพลับ ประกอบด้วย  
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   เป็นประธาน 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   เป็นกรรมการ 
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการ             เป็นกรรมการ 
5. นักทรัพยากรบุคคล               เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากรก าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล  ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเปำ้หมำย  
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 – 2563 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
2. ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 

2561 เทียบกับปีพ.ศ. 2558  
3. ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงขึ้นมากกว่า  

ร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา  
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล เพิ่มสูงขึน้มากกว่าร้อยละ 85 หรือไมน่้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา  
5. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม  

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรท่ีสุ่ม ทดสอบ  
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 

ร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

         เร่ือง   กำรใช้แผนพัฒนำบุคลำกร  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63) 
 ……………………………. 

 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63)   

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ข้อ ๒๖๙  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพลับ  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง  และพนักงานจ้าง 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63)  
ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   2    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
       
 
 
    

   (นายด ารง    ลิมปพัฒนานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

          
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ท่ี  398  /๒๕60 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี  (๒๕61-๒๕63) 
  ------------------------------------ 

   
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให ้

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  และเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข            
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ และเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   จึงขอแต่งต้ังคณะท างานดังนี้   
  1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   เป็นประธาน 
  2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   เป็นกรรมการ 
  3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   เป็นกรรมการ 
  4. หัวหน้าส านักงานปลัด      เป็นกรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองช่าง      เป็นกรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นกรรมการ 
  8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    เป็นกรรมการ 
  9. นักทรัพยากรบุคคล      เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
  ให้คณะท างานมีหน้าท่ีพิจารณาก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63 ) 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ  กฎหมาย 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

   ส่ัง  ณ  วันท่ี   28   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕60 
 

       
 
            
     
                                          (นายด ารง   ลิมปพัฒนานนท์) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 
 


