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ค าน า 
 
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  อ าเภอเรณูนคร   ค านึงถึงการสร้าง 

ก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม เพ่ือให้บุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ 
ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน 
ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้กรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
ด าเนินการ รวมทั้ง ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ อันจะท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

       ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2561-2563 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด ประจ าปี 2561-2563 จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
และสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป 
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บทน า  
 

1. หลักการและเหตุผล  
1.1  ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

                  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) 
โดยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร   องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก                     
ธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  ภายใต้กระแสแห่งการ
ปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหาร
องค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ   
และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้   ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่ วางไว้   ตั้งแต่
อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 

 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

๑.๓  ประกาศ ก.อบต. นครพนม 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3   
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี 
โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนา
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตร
หลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
ต่อไป   การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้
โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.)ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืน 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 
3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.ท.) ก าหนด 
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น   
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 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   อ าเภอเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
   ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
              ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด 
โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร  
                       ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น    
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
                        ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
             ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมใน 

การปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563   ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  

ว่าเป็นการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่
จะปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือเพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูน
ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการ
ด าเนินการ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็น
กระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน  

เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่  

โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ด าเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
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วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ 
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งม่ันที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ 
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 

 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาทางด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  โดยด าเนินการภายใต้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งม่ันที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร 
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

เป้าหมายในการพัฒนา 

              เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 – 2563  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด  
   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   ประกอบด้วย  
 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน      20    คน 
- ข้าราชการ           จ านวน      13    คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ         จ านวน 15    คน 
- พนักงานจ้างทั่วไป          จ านวน   3    คน 

               ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม   ในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
 

 2. ประชาชนต าบลท่าลาด  ได้รับการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2561 -2563  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการ
พัฒนา  

  1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 2. ประชาชนต าบลท่าลาด ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

เป้าหมายเชิงประโยชน์  
          องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด     มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน    และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดบรรลุตามเป้าหมาย  
 
ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด    ประจ าปี 2561 - 2563  ตามค าสั่ง ที่ 281/2560   ลงวันที่          
9 ตุลาคม 2560  ประกอบด้วย   

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด    ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                          กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน                               กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคล                                 เลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ของบุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุมเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  

  2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  เป็นหน่วยด าเนินการเอง  
หรือด าเนินการ ร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดนครพนม หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม ดังนี้  

 

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

  4) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละ
วิธีการส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุมโดย
ค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    

5) พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย  

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

6) พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาด เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุก
โอกาส เพื่อสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
 
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการ
ท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ 
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์  SWOT  ของการพัฒนาบุคลากร 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยจ าเป็นต้องศึกษาและทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในห้วงเวลานั้น  และต้องค านึงถึงบุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความ
คาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรใน
องค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในอนาคต 

ทั้งนี ้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่จุดแข็ง(Strength - S) 
จุดอ่อน(Weak - W)และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Oppotunity -O)และอุปสรรค(Threat - T)เป็น
เครื่องมือ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน   (Internal  Environment Scanning) 
จุดแข็ง  (Strengths : S) 

1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ)  ซึ่งเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
2. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้แก่หลักสูตรภายนอก  
3. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร 
4. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
6. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้สูงอาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร  โดยการสอน

งานและระบบพี่เลี้ยง 
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
8. มีเอกสารเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ  เช่น เอกสาร แผ่นพับ 

หนังสือ  คู่มือซีดี  เว็บไซต์ฯ 
9. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก  อย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
10. มีช่องทางการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ   
11. มีการถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูงกว่าโดยการท างานเป็น

ทีมและการท างานในรูปแบบคณะกรรมการ 
12. มีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
13. มีการด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากร 
14. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่

ชัดเจนในทุกระดับ 
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15. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

16. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็น
อย่างดี 

  จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ไม่มีการน าผลจากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช้ใน

การจัดท าหลักสูตรในการพัฒนาอย่างจริงจัง 
3. ขาดการมองเชิงระบบ  ความเข้าใจ และทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5. ขาดการเตรียมพร้อมบุคลากร  เพ่ือรองรับลักษณะงานที่จะต้องไปปฏิบัติ  เช่น 

ข้าราชการบรรจุใหม่ หรือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
6. บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
7. การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
8. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก   (External Environment Scanning) 
  

โอกาส (Opportunities : O) 
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนา

บุคลากร 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส่งผลให้ข้าราชการต้องเสริมสร้างแลพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลาย

ช่องทาง ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ตามที่ต้องการและต่อเนื่อง 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย  ซึ่งครอบคลุมทุก

สายงาน 
5. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
6. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 

 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไม่ครอบคลุม  ไม่สอดคล้องกับความ

เป็นจริงและไม่ยังไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมี

สัดส่วนลดลง 
4. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม   
5. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

กลยุทธ์  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุก
ระดับ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นคนดี  

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้
คู่ความดี  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

 

การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกระดับ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้
ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ใน
อนาคต   

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ    
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยอมรับใน
ผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน   
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ขัน้ตอนการในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  

  1) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร        
  2) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล         
   3) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้
บังคับ บัญชาแต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้  

  4) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะ เฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

 5) จัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าลาด  และส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

 6) จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผน
อัตราก าลัง 3 ปี   

 7 ) ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
  
 การด าเนินการพัฒนา  

  1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
น าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็น
ต้น  

  2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทาง การพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ  
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  

ขั้นที ่ 1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1.1 แต่งตั้งคณะท างาน  
  1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  
  1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  

ขั้นที่  2   การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ  
การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน  

ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น  
   - การปฐมนิเทศ    

- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา  
   - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ    

- การฝึกอบรม  
   - การศึกษาหรือการดูงาน  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
   - ฯลฯ  

ขั้นที่  3  การติดตามและประเมินผล  
    จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงาน  

   การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  
   1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
เมื่อผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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กรอบแนวความคดิแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 

  องค์ประกอบ 1                  องค์ประกอบ 2                                      องค์ประกอบ 3            องค์ประกอบ 4            องค์ประกอบ 5 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตส านึกพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง   
มีสมรรถนะ 
ที่สามารถ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของ อบต.ท่าลาด 
พัฒนา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมี
สมรรถนะที่สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของ 
อบต.ท่าลาดพัฒนาได้

อย่างมีประสิทธิผล” 

 

3.1 บุคลากรเก่งคิด   
(รู้วิธีคิด คิดเป็น มี

จิตส านึกท่ีดี และมุ่งมั่น
ที่จะเป็นคนดี) 

3.2 บุคลากรเก่งคน 
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคน
อื่น รู้วิธีท างานและอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข และมุ่งมั่นที่

จะรักคนอ่ืน รักองค์กร) 

3.3 บุคลากรเก่งงาน (มี
ความรู้และทักษะใน

การบริหารและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

1. ทรัพยากรที่ใช้ 
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลัพธ ์
(Outcome) 

5. ผลลัพธ์
สุดท้าย 
(End 

Outcome) 1.1 บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
ต่างๆ   (Man) 

1.2 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ (Budget) 

1.3 เวลาที่ใช้เพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ (Time) 

1.4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ใช้ (Innovation and 

Technology) 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหน่วยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 

5.1 ประชาชน
เชื่อมั่นและศรัทธา 
ในการบริหารงาน 

 
 

5.2 ได้รับความ
ร่วมมือในการ
บริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 

5.3 สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (Strategy-
Oriented Competency) 

 

2.4 พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวิธีเริม่จากภายนอก (Outside-

In Approach) 
 

2.5 ศึกษาแนวโน้มปญัหาและนวตักรรมเพื่อให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ (Proactive 

Personnel Development Plan) 

 

     องคป์ระกอบดา้นการขบัเคลือ่น (Driving Force 

Factors) 

     องคป์ระกอบดา้นผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิจากการขบัเคลือ่น 

(Result Factors) 

2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบคุลากร (Driving 
Mechanism of Personnel Development 

Plan) 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   ได้พิจารณาและ
ให้ความส าคัญกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ในทุกระดับท้ัง  คณะผู้บริหาร,สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ ,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  
เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  
1. นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  
2.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประกอบด้วย ข้าราชการ  

1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล)  

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
 6. ครู คศ.1 

 ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  1.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
  2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  3.พนักงานขับรถยนต์ 
  4.พนักงานขับรถยนต์ 
  5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
                     6.ผู้ดูแลเด็ก 
 ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป 
  1.คนงาน 
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 กองคลงั 

    ประกอบด้วย ข้าราชการ  
 1. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง)  
 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
  3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

 กองช่าง 
  ประกอบด้วย ข้าราชการ 

    1.นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
 2.นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
          3.พนักงานสูบน้ า 
ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป 

  1.คนงาน 
                     2.พนักงานผลิตน้ าประปา 
 

 กองสวัสดกิารสังคม 
 ประกอบด้วย ข้าราชการ  

1.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 
2.นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
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 ในการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ท าให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้าง  มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้น จะต้องเริ่มจากเช้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จึงถึงสิ้นสุดในการด ารงต าแหน่ง   ซึ่งพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง ต้อง
ได้รับการประกันคุณภาพอาจแยกได้เป็น 4 องค์ประกอบตามวงจร  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด    
จะต้องได้รับการพัฒนาเป็นระยะ  ตั้งแต่ได้รับการบรรจุใหม่  ตลอดไปจนถึงช่วงอายุของการรับราชการ ซึ่ง
การพัฒนาอาจจะท าได้หลายวิธี  เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาด้วยตนเอง  การศึกษาดูงาน
เป็นต้น   องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
 2.การประเมินคุณภาพ  จากผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม  ในรูปแบบ
คณะกรรมการ  ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
 3.ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  จะต้องเป็นไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน  ถ้าหาก
คุณภาพงานออกมาดี  ควรได้รับผลตอบแทนในทางท่ีดี  หากไม่เป็นที่พอใจให้ปรับเปลี่ยนงานที่ถนัดกว่า  
หรือกลับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 4.การตอบแทนและยกย่อง  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีจะสร้างขวัญก าลังใจกับข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ  โดยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวม  อาจเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้บังคับบัญชา  การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง   
 

ความก้าวหน้า 
ในต าแหน่งหน้าที่ 

 

 

การพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพ
จากผลงาน 

 

การตอบแทน 
และยกย่อง 
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การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาด  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุก  6 เดือน ดังนี้  

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
 การบริการเป็นเลิศ  
 การท างานเป็นทีม  
 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีใน
ปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้  

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
 ความสามารถในการเป็นผู้น า  
 ความสามารถในการพัฒนาคน  
 การคิดเชิงกลยุทธ์  
 

3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการ
ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  บางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  ในเรื่องของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน   
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

หลักสูตรในการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนิน 
การพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  
 หลักสูตรในการพัฒนา ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครือ่งมอืการพฒันา

บุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน 

(Classroom Training) 

 

เครือ่งมอือืน่ๆ  

ทีไ่มใ่ช่การฝึกอบรมใน

ห้องเรยีน                                      

(Non Classroom 

Training) 

 
กองฝึกอบรมเปน็ผู้รบัผิดชอบ 

 ความรู้อยู่ติดตัวไมน่านประมาณ 
๑ – ๒ สัปดาห์ 
 
การเรียนรู้ระยะสั้น   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผู้รบัผิดชอบ 

การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ได้แก ่
 การสอนงาน (Coaching) 
การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองค์กรพี่เล้ียง (Mentoring Program) 
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
การท ากจิกรรม (Activity) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit) 
การให้ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
การฝึกงานกับผู้เชีย่วชาญ (Counterpart) 
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
หลากหลายกลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน 
โดยมีส านักงานปลัด (งาน
บริหารงานบุคคล) ท าหน้าที่
ด าเนินการจัดอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนา
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น ท าให้ผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เด่น (Talented People) หรือผู้สืบ
ทอดต าแหน่งงาน (Successors) ที่จะ
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงานระดับบริหาร
ต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน
โดยตรงจะท าหน้าที่สอนงานให้กับ
บุคลากร 

1. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน   
    ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้

บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้

พร้อมก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอน
ต้องทบทวนผลงาน ความสามารถที่มี
อยู่ และก าหนดเป้าหมายในการสอน
งาน  โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในต าแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้สอนจะต้อง
ค้นหาความสามารถท่ีโดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดล าดับความส าคัญของ
ความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและพัฒนา 
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เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ท างาน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซ่ึง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน 

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามา
ท างาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อน
ต าแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้อง
อธิบายงานใหม่ ๆ เพ่ือสอนให้บุคลากร
ทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือ
การท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแกรมองค์กรพ่ี
เลี้ยง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายในองค์การ 
องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program  
ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้
ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนใน
องค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเข้ากับองค์การ   เพ่ือน
ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่แตกต่างจากองค์การเดิมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงท า
หน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ 
ความคุ้นเคย และบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน รวมทั้งเป็นแบบอย่าง 
(Role Model) ที่ดีให้แก่บุคลากร
ใหม่ 

๒. เพ่ือช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรับ
ต าแหน่งให้เติบโตขึ้นในองค์การ  

    พ่ีเลี้ยงจะท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการท างานรวมถึงข้อ
ควรระวังและความขัดแย้งที่อาจ
เกิดข้ึนจากงานใหม่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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๕.  การเพ่ิมคุณค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้า
ทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การ
คิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงาน
มากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความแปลก
ใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อ
หน่าย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
งาน บุคคลที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความช านาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – การช านาญในงาน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการงานนั้นที่ลึกข้ึน 
ยากและท้าทายมากขึ้น 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็น
งานที่มีข้ันตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการท างานให้กับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
บริหารงานที่มีปริมาณท่ีมากขึ้นกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
ส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิม ๆ   ซ้ า ๆ มา
เป็นระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจ าที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ
ที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะในการท างาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ด้านที่เก่ียวข้องในงานนั้น บางองค์การ
น ามาใช้ในการเลื่อนระดับต าแหน่งงาน 
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และการ
หาผู้สืบทอดทายาทต าแหน่งงาน 
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๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานนั้น 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
เกิดการท างานที่หลากหลายด้าน เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้
เรียนรู้งานมากขึ้น จึงเหมาะส าหรับ
บุคลากรที่เตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การให้ค าปรึกษา 
     แนะน า    
     (Consulting) 
 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท า
หน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนนั้นได้ 

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในการท างาน และน ามาก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้องน าเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือให้
บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องท าหน้าที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม 
ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่
เกิดข้ึนจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไป
จนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากร
ทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการท างานของผู้อื่นเพ่ือ
น ามาปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดี
ขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร (Career Path) 
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๑๑.  การท ากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไมต่้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้าง
บรรยากาศและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีใน
การท างาน ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
สนุกสนานในระหว่างวันท างาน อัน
ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูล
ผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก e-
Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการ
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการท างานสูง (Talented People) 
 

๑๓.  การเป็นวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์การท าหน้าที่จัด
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะส าหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็น
อย่างมาก เช่น หัวหน้างาน หรือ
ผู้บริหาร 
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๑๔. การดูงานนอก   
      สถานที ่ 
      (Site Visit) 
 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best 
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน 
เพ่ือให้บุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ อัน
น าไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ 
การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดีจาก
องค์การภายนอก มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ตั้งแต่ระดับผู้จัดการข้ึนไป  

๑๕. การให้ข้อมูล 
      ป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการท างาน 

เพ่ือรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การท างานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 

๑๖. การฝึกงานกับ 
      ผู้เชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้า
งาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จ ากัด เพ่ือให้
น าความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
องค์กรต่อไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอ่ืนที่เป็น
ตัวอย่าง (Best Practice) มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือ
ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจ
บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น 
Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือ
ภายนอกหน่วยงานและองค์การ 

๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญ
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาน าเสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน 
 

เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๙. การให้ทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากข้ึนจาก
อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือ
เวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์การ 

เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างาน
ปกติ หรือนอกเวลาท างานในการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดย
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือ
การท างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์
ต่อการเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
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แผนพัฒนาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด    อ าเภอเรณูนคร    จังหวดันครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 
******************************************************************************************** 

โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ด าเนินการ ระดับ จ านวน 
1. การปฐมนเิทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ฯและบทบาทหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ทุกระดับ เท่ากับจ านวนของ
ข้าราชการและพนักงาน

จ้างที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         

แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการและ
พนักงานจ้างที่ได้รับ
การบรรจุใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิ 
งานในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรมใน       
สายงานผู้บริหารตามแผน   
การด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ       
ท างานของผู้บริหาร 

ต้น-กลาง ข้าราชการสายงาน
ผู้บริหารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         

แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการสายงาน
ผู้บริหารมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก 

 2.2 โครงการฝึกอบรม          
สายงานผู้ปฏิบัตติาม
แผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

ปง./ชง. 
ปก./ชก. 

ข้าราชการสายงานผู้
ปฏิบัติทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         

แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการสายงานผู้
ปฏิบัติมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
เพิ่มมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก 

 2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

ทุกระดับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคน 

9,000 ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคนมี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการประชาชน และ
สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

- ส านักปลัด 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก 
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โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ด าเนินการ ระดับ จ านวน 
3. การศึกษาหรือดู
งาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

ข้าราชการลูกจา้งประจ า
และพนักงานจ้างทุกคน
ได้รับวสิัยทัศน์ใหม่และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลฯ 
  

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรในส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างสังกัด
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรสังกัดส านักปลดั
องค์การบริหารส่วนต าบล มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองคลัง 
ทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองคลัง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ  

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองช่าง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองช่างทุก
คน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองช่าง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ  

 
 
 
 

4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองสาธารณสุข 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองกอง
สาธารณสุขทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองสาธารณสุข
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ  

 
 
 
 

4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองการศึกษา 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกอง
การศึกษาทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย          
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองการศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ  
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แผนพัฒนาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด    อ าเภอเรณูนคร    จังหวดันครพนม    ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ด าเนินการ ระดับ จ านวน 
 4.6 โครงการประชุม

ประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อม
ทบทวน และวาง
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ทุก
ระดับ 

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

สามารถวางแนวทางการปฏิบัตไิดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ส านกัปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองสวัสดิการสังคม 

5. การสอนงาน 
การให้
ค าปรึกษา หรือ
วิธีการอื่น 

5.1 โครงการสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญา
โท 

- เพื่อยกระดับ
ความรู้ของ
บุคลากร 

ทุก
ระดับ 

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

- ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- สวัสดิการสังคม 

 
 
 
 

5.2 โครงการอื่น ๆ ที่
สามารถก าหนดได้
ภายหลังตามความ
จ าเป็นและสถานการณ์  

- เพื่อรองรับ
นโยบายที่ได้รับ
มอบ 

ทุก
ระดับ 

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

- - 
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  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   
ประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                         กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน                              กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคล                     กรรมการ/เลขานุการ 

     ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

 
ตัวช้ีวัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย  

      1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 – 2563 ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
                2.ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลฯสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

      3.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ิมสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

      4.ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม 
จริยธรรม  ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนประชากร
ที่สุ่มทดสอบ 

      5.ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 


