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ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

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

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  19 พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การ
บริหารงานบุคคล  ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ข้อ 267 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  19 พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง
และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
พลวง 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
 1.ด้านกระบวนการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีนโยบายการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามแนวทางที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
2. ระเบียบ/กฎหมายรองรับหน้าที่ตามภารกิจมีกฎระเบียบที่
ชัดเจน 
3. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. มีนโยบายที่จะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลการ
ฝึกอบรม ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระบบบันทึก
ข้อมูลการลา เป็นต้น 
5. มีการวางระบบ LAN เพื่อเช่ือมโยงและสืบค้นข้อมูล 
6. มีการกระจายอ านาจการบริหารงานในแต่ละระดับ 
7. มีการลดขั้นตอนการกระจายอ านาจการตดัสินใจ ท าให้มี
ความคล่องตัวรวดเร็วกระชับและถูกต้อง 
8.  มีเจ้าหนา้ที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบตัิงานไดส้ะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ ์
9.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัติ 

๑.  การปฏิบตัิงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 
3.  ระเบยีบกฏหมายหนังสือสั่งการยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
4. ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
5. ไม่มีการเช่ือมโยงการพัฒนาบุคลากรและต าแหน่งอย่างเป็น
ระบบ 
6. การวางหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดสรรและคัดเลือกผู้เข้ารับ
การพัฒนายังไม่เหมาะสม 
7. ขาดการบริหารงานการฝึกอบรมในภาพรวมท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน  
8. ขาดการวางแผนระบบการสรรหา คัดเลือก และแผนการ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรแต่ละต าแหน่งที่ชัดเจน 
9. ขาดการประชาสัมพันธ์และมีระบบสารสนเทศให้บคุลากร
ทราบถึงความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละต าแหน่ง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายที่จะส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลที่ชัดเจนขึ้น 
2. มีระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เน้นประสิทธิภาพการพัฒนางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการท างานที่ดีมีวัฒนธรรม
การท างานที่สร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์สุข
ของประชาชน 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนให้มรีะบบการเสริมสรา้ง
สมรรถนะบุคลากร 
4.บุคลากรส่วนใหญ่มีถิ่นท่ีอยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รูส้ภาพพืน้ท่ี 
ทัศนคติของประชาชนไดด้ ี
  
 

1. ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 
บางอย่างใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นบางอย่างใช้เกณฑ์ของ ก.พ. 
2. การพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัตงิานร่วมกัน

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยังไม่
ชัดเจนและขาดการประสานงานท่ีเป็น
รูปธรรม 

 
 

 
2. ด้านบุคลากร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความช านาญเฉพาะ
ด้านเป็นของตนเอง 
2. บุคลากรมีความสามัคคีและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนางานในหน้าท่ี 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความช านาญในแต่ละด้านที่เหมาะสม 
5. มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงสุดขึ้นทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท 
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีวุฒิการศึกษาและได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

๑. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่
เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการ
สาธารณสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

2.บุคลากรยังขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ท าให้ท างานได้ล่าช้าท าให้ไม่สามารถพัฒนาความรู้ได้เท่าท่ีควร 
3. บุคลากรขาดความรู้ต่างสาขาที่ต้องประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ด้านการเงินงบประมาณ ด้านการฝึกอบรม          
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
4. บุคลากรขาดการเรียนรู้และเตรียมพร้อมรับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลง 
5. บุคลากรขาดทักษะในการถ่ายทอด/เผยแพร่เทคนิควิชาการ
และงานวิจัย 
6.หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านของแต่ละต าแหน่ง ท าให้พนักงาน
จ้างระดับปฏิบัติไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายที่จะสนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลากหลายสาขาและมี
หลักสูตรเฉพาะด้านแต่ละต าแหน่ง  
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนให้มีบุคลากรมี
ความรู้ความช านาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมากยิ่งขึ้น 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

1.ขาดบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจ ากัด
ท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลมุ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล       
2. หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
จัดเป็นหลักสตูรเฉพาะด้านของแตล่ะต าแหน่ง ท าให้พนักงาน
จ้างระดับปฏิบัตไิมส่ามารถเข้ารับการฝึกอบรมได ้
3. บุคลากรบางคนขาดความรู้ ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ไม่สามารถพัฒนาความรูไ้ดเ้ท่าที่ควร 

 
3. ด้านทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง : Strength จุดอ่อน : Weakness 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพี ย งพอที่ จะพัฒนาบุคลากร โดยบรรจุ ไว้ ใน เอกสาร
งบประมาณอย่างชัดเจน 
2. มีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อลดปริมาณการ
ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จ าเป็น 

1. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. เครื่องมือเครื่องใช้บางยางเก่าเสื่อมสภาพท าให้ใช้การไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
 

 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส : Opportunity อุปสรรค : Treat 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
2. ภาครัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่  ๆ มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร 

1. นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเมือง ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. แนวโน้มด้านเศรษฐกิจของประเทศมีเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความผันผวนทางการเมืองถึงเป็นอุปสรรคตอ่การพัฒนาบุคลากร 
3.ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างมีการปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความ
คาดเคลื่อนในการปฏิบัติ 
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4. ด้านผู้รับบริการ (ประชาชนที่รับบริการ) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง : Strength จุดอ่อน : Weakness 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงมีนโยบายที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนให้มากที่สุด  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างบางพลวงฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารงานตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที ่
3. บุคคลากรส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

1. บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึง
ความส าคัญของการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ           
เกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
2. ขาดความต่อเนื่องในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้าง
จิตส านึกในการให้บริการประชาชน เนื่องจากลักษณะงานบาง
ด้านไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด          
ไวไ้ด้ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส : Opportunity อุปสรรค : Treat 
1. ภาครัฐมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง ในการ
บริหารงาน 
2. ภาครัฐสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและเป็น            
มอือาชีพ 
3. ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนทราบถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง 

1. การเมืองไม่มีเสถียรภาพท าให้การสานต่อนโยบายด้านการ
บริหารงานท้องถิ่นไม่มีความต่อเนื่อง  
2. ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในบทบาทของตัวเอง
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ภารกิจ อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลาย
ด้าน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย ท าให้ประชาชนเกิด
ความสับสนและเบื่อหน่ายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การวิเคราะห์ความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อการพัฒนาบุคลากร                  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากร สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
1. เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการท างานที่ดีมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่สร้างสรรค์สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ
องค์กรได้ 
2. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากกว่าหน่วยงานอ่ืน 
3. ข้าราชการมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายสามารถ
ท างานได้หลายต าแหน่ง 
4. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
6. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเช่ือมโยงเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
7. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการท างานในลักษณะ Leaning 
Organization โดยใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
8. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลผ่านช่องทางต่างๆอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน  
9. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่และแนวโน้มของการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลในอนาคต  

1. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อการพัฒนาบุคลากรประสบ
ผลส าเร็จ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้รอบภารกิจของหน่วยงานและ
สามารถท างานทดแทนกันได้  
3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น าในการบริหารเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
4. วิสัยทัศน์ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  
5. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
6. สร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่นการสร้างบุคลากรที่มีจ ากัด
ให้มีคุณภาพ  
7. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้
ครอบคลุมง่ายต่อการเข้าถึงและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
8. บุคลากรทุกระดับมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
9. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน์ 
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10. มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้องทันสมัยโดยที่
ข้าราชการสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
ระบบอินเตอร์เน็ต  
1 1 .  ส ร้ า ง ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ ส วั ส ดิ ก า ร  ค่ า ต อ บ แ ท น               
การเลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้ง การอบรม ศึกษาดูงาน 
12. มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
ชัดเจนเพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร  
13. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
14. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับ
หน่วยงาน (Retention)  
15. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลัก
สมรรถนะ (competency) พัฒนาอย่างชัดเจนและเพียงพอ 

10. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการประชาชน 
11. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูงเป็นมือ
อาชีพ  
12. สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม  
13. จัดสภาพแวดล้อมการท างานและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน  
14. บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจหรืองานใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

 
การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 
โครงสร้างปัจจุบัน 

 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จะเป็นการ

พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญา
จ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
น 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้
ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้อง
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 .1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 

3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม 

และ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 – 2563  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลบางพลวงทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี  ใน
ปีงบประมาณ  2561 -2563  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ าใจต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
มาตรการด าเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานและโครงการ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิก 
อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงาน
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.บาง

พลวง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.บาง

พลวง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.บาง

พลวง 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาบุคลากร 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุกระดับ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรูป้ระจ าสาย
งานของบุคลากร  

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

200,000    ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90 

100,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การท างานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอื่น 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ 
 
 

200,000    ทุกส่วน
ราชการ 
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4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 
2561 

ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม่  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

-  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้
พนักงานส่วนต าบลในสายงานของตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได ้
 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุกระดับ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หนว่ยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อย
ละ 90 

-    ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม้  
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถท าหน้าที่ของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้มกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ 

-    ส านักปลดั 
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารภัย 

3 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90  
 

-    ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับบคุลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

300,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 มาตรการส่งเสรมิองค์ความรูด้้านการต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละผู้ได้รับการส่งเสรมิ
การต่อต้านการทุจรติ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสรมิด้านตา้นการทุจริต  
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย ์
สุจรติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

-    ส านักปลดั 

3 กิจกรรมแอพพลเิคชั่นกฎหมาย ปปช. มาตรา 
100 และ 103 เพื่อเครื่องมือในการสร้างเสริม
องค์ความรู้เพื่อปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย 
ปปช. มาตรา 100 และ 
103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบแอพพลิเคชัน่กฎหมาย ปปช 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ปปช. 
ร้อยละ 90 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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4 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

-  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล
ผู้มีคณุธรรมจรยิธรรมและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

6 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางพลวง 
 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัตริาชการ 

-    ส านักปลดั  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง 
 

จ านวนประกาศ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทจุริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงตอ่ต้านการทุจรติ 
 

-  - - ส านักปลดั 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต าบล 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จ านวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได ้
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

-    ทุกส่วน
ราชการ 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจ านวนโครงการที่เปดิเผยข้อมูลการจัดซื่อจัก
จ้าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

-    กองคลัง 
งานพัสด ุ
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4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการให้บริการ
ประชาชน  
 

ร้อยละความพึงพอใจ  เชิงปริมาณ  
- จ านวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารบับริการ 

-    ส านักปลดั 

6 การพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ะหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการพัฒนา  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการพฒันา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่ีดี 

-  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับภาวะการ
เป็นผู้น า 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาภาวะการเป็น
ผู้น า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ความเป็น
ผู้น า ร้อยละ 90 
เชงิประโยชน ์
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มภีาวะการเป็นผู้น าและ
บังคับบัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 

50,000    ทุกส่วน
ราชการ 
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2 

 
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าท่ีทกุต าแหน่ง 
 

 
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม 

 
เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
-  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
สามารถปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

 
50,000 

 
 

 
- 

 
- 

 
ทุกส่วน
ราชการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
บางพลวง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู ่

-  -  ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง
“เด็กไทยโตไปไมโ่กง” 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ต าบลพระเพลิง มีเด็กและเยาวขนท่ีมีคุณภาพ 

10,000    ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบพ่ี
เลี้ยงในองค์กร ในงานการเจ้าหนา้ที่ 

ร้อยละของผูม้าตดิต่อ
ราชการงานการเจ้าหน้าที ่

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต่อราชการงานการเจ้าหนา้ที่ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้มาติดต่อราชการงานการเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีงานการเจ้าหน้าที่ทีมีประสิทธิภาพ 

-    ส านักปลดั  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงานของแตล่ะ
ส่วน/กอง 
 

-    ทุกส่วน
ราชการ 
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2 

 
 
โครงการจดัการความรู้ของหน่วยงาน (KM) 

 
 

ร้อยละความส าเรจ็ 

 
 
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานร่วมกัน 
 

 
 

50,000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

3 โครงการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการท างานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
 

200,000    ทุกส่วน
ราชการ 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนาพนกังานส่วนต าบล 

หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545   หมวดที่  12  ส่วนที่  
3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ก าหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
 
ล าดับที่ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบ กฎ กฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
ผู้บริหาร สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ    
เป็นต้น 

2 การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3 ความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่
ละต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดเป็นการเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนารายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน        
การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 

 
ดังนั้น จึงให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสม
กับต าแหน่ง 
 กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 
  ๑.  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น 
   - หลักสูตรด้านการบริหาร 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
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  ๒.  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ  
และสายงานการสอน 

   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.  สายงานพนักงานจ้าง 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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ส่วนที ่๔ 

วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางพลวง ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

    ๑.๖ การมอบหมายงาน 
    ๑.๗ การให้การศึกษา 

                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางพลวง นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทาง
การด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                        ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง เป็นผู้ด าเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 

4. งบประมาณ 
       เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

                    5. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่างๆ  
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การศึกษาดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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วิธีการพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 
 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

วิธีการพัฒนา โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณใน
การด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

อบต.
ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น ระดับ จ านวน 

๑.การปฐมเทศ 
 

โครงการปฐมนิเทศ พนักงาน
ใหม่ 
 
 

- เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับองค์การ บริหารส่วนต าบลและ 
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ มอบหมาย 
 
 

- พนักงานจ้าง 
-ทั่วไป 
-ปฏิบัติการ 
 
 

เท่ากับจ านวน
ของ พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

 
 

พนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้างที่ได้รับการ 
บรรจุใหมม่ีความรู้ความ 
เข้าใจและปฏิบัติ งานใน    
ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี 
ประสิทธิภาพ 

 

 

- ส ถ า บั น พั ฒ น า 
บุคลากรท้องถิน่  
- ส่วนราชการอื่น 
 - หน่วยงานภายนอก 

๒.การ
ฝึกอบรม 

2.1โครงการฝึกอบรมใน สาย
งานผู้บริหารตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม บุคลากร
ท้องถิ่น 
 

-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
สายงานบริหารให้มีทักษะ ความรู ้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วน
ต าบล สายงาน
ผู้บริหารทุก
ต าแหน่ง 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ แต่
ละ หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

พนักงานส่วนต าบลสาย งาน
ผู้บริหารมีความรู้และ 
วิสัยทัศน์ในการปฏบิัติงาน 
เพิ่มมากข้ึน 

 
 
- 
 

- ส ถ า บั น พั ฒ น า 
บุคลากรท้องถิน่  
- ส่วนราชการอื่น 
 - หน่วยงานภายนอก 

 2.2 โครงการฝึกอบรม สายงาน
ผู้ปฏิบัตติาม แผนการ
ด าเนินการ ฝึกอบรมบคุลากร
ท้องถิ่น 

- เพือ่พัฒนาความรู้ใน การปฏิบัตงิานใน 
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

พนักงานส่วน
ต าบล สายงานผู้
ปฏิบัติทุก
ต าแหน่ง 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ แต่
ละ หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

พนักงานส่วนต าบลสาย งาน
ผู้ปฏิบัตมิีความรู้ความ 
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน เพิ่ม
มากขึ้น 

 
 
- 
 

- ส ถ า บั น พั ฒ น 
า บุคลากรท้องถิน ่ 
- ส่วนราชการอื่น 
 - หน่วยงานภายนอก 

3. การศึกษา
หรือดู งาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงาน - เพื่อน าความรู้ที่ ไดม้าประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วน
ต าบล และ 
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

 ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรในสังกัดส านักปลัด
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการ ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น  

ทุกส่วน
ราชการและ 
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ 
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วิธีการพัฒนา โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณใน
การด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

อบต.
ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น ระดับ จ านวน 

4. การประชุม
เชิง ปฏิบัติการ
หรือการ 
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่ 
ประสิทธิภาพบุคลากรใน ส านัก
ปลัด  

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานส่วน
ต าบล และ 
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 
 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ แต่
ละ หลักสูตร 
 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรในสังกัดส านักปลัด
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการ ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น  

ทุกส่วน
ราชการและ 
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ 

 
 

 

 4.2 โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน กอง
คลัง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานส่วน
ต าบล และ 
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ แต่
ละ หลักสูตร 
 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองคลัง ทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม มากข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการและ 
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ 
 

 
 
 

 

 4.3 โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน กอง
ช่าง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานส่วน
ต าบล และ 
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ แต่
ละ หลักสูตร 
 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองช่างทุก มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม มากข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการและ 
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ 

 

 4.4 โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานส่วน
ต าบล และ 
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ แต่
ละ หลักสูตร 
 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกอง การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม มากข้ึน 
 

ทุกส่วน
ราชการและ 
หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการ 
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วิธีการ
พัฒนา 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
งบประมาณใน
การด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ
หน่วยงาน
อื่น 

ระดับ จ านวน 

 4.5 โครงการประชุม ประจ าเดือน
บุคลากรใน หน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อมทบทวน และวางแนว
ทางการ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วน
ต าบล และ 
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

- 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

สามารถวางแนวทางการ
ปฏิบัติได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ  

5. การสอน
งาน การให้
ค าปรึกษา 
หรือวิธีการ
อื่น 

5.1 โครงการอื่น ๆ ท่ีสามารถ 
ก าหนดได้ภายหลังตามความ 
จ าเป็นและสถานการณ  ์ 

- เพื่อรองรับนโยบาย ท่ีได้รับมอบหมาย พนักงานส่วน
ต าบล และ 
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

- 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

- ทุกส่วนราชการ - 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

ล า 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนบุคลากรเพิ่มคณุวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปรญิญาโท -              
๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  

กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.บาง
พลวง 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

ล า 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนบุคลากรเพิ่มคณุวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปรญิญาโท -              
๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  

กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.บาง
พลวง 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ล า 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
๖3 

ก.พ. 
๖3 

มี.ค. 
๖3 

เม.ย. 
๖3 

พ.ค. 
๖3 

มิ.ย. 
๖3 

ก.ค. 
๖3 

ส.ค. 
๖3 

ก.ย. 
๖3 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.บาง
พลวง 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนบุคลากรเพิ่มคณุวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปรญิญาโท -              
๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  

กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.บาง
พลวง 
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ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมนิผล 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพลวง  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 

 3.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 

 5.  ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ 
6.  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
7.  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตรฯ  กรรมการ 
8.  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 

 9.  นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางพลวง  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อย  ปีละ ๑  
ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงทราบ 

2. ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 
2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
2.2 ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ใน      

ปี พ.ศ.2560 
2.3 ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงขึ้นมากกว่าร้อย

ละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
2.5 ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าใจและประยุกต์หลัดคุณธรรม จริยธรรม 

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรที่สุ่มทดสอบ 
5.6 ระดับความพึงพอใจขอผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมสูงขึ้นมากมากกว่า

ร้อยละ 70 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
3. บทสรุป 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดปราจีนบุรี 
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน   อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจต้ องท า
การยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้  
มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ทั้งนี้งานบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้น าผลจากการส ารวจไปจัดท าแผน
ฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.     เพศ   ชาย   หญิง  
 2.     อายุ   21 – 30 ปี   31 - 40 ปี      41 – 50 ปี   51 ปีขึ้นไป 
 3.     การศึกษา   ต่ ากว่ามัธยมศึกษา       มัธยมศึกษา /ปวช. / ปวส.  

   ปริญญาตรี   ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
    4. ต าแหน่ง......................................................... สังกัด.................................................ฝ่า................................ 
    5. อายุงาน....................ปี 
ส่วนที ่2 รายละเอียดของความต้องการฝึกอบรม 

1. ท่านมีความต้องการฝึกอบรมในด้านใดบ้าง ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
  ด้านการบริหาร/ผู้น า 
  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
  การสื่อสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน/การท างานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
  การให้บริการ 
  ภาษาอังกฤษ 
อ่ืนๆ (ระบุหัวข้อ)................................................................................................................  

2. ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับการฝึกอบ......................................................................................... ........... 
3. สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการฝึกอบรม....................................................................................................  

............................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................. ..................... 
4. ท่านเคยฝึกอบรมในเรื่องใดมาบ้าง ( ภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา ) 

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

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่บุคลากรทุกคนต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก......................................................................................... ................. 

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................  
ขอความร่วมมือส่งแบบส ารวจคืนที่ส านักปลัด ภายในวันที่  วัน......เดือน.......ปี........... 

 ขอขอบคุณเป็นอย่างมากมา ณ โอกาสนี้  
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แบบส ารวจความพึงพอใจของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้างที่มีต่อการปฏิบัติงานใน 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

ตอนที่  ๑   ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ   ๑.    ชาย  ๒.   หญิง 

๒. สังกัดส่วน  ๑.    ส านักปลัดฯ ๒.   กองคลัง                    ๓.    กองช่าง         
๔.    กองการศึกษาฯ     5    กองสวัสดิการฯ           

๓. สถานภาพสมรส ๑.   โสด  ๒.   สมรส  ๓.    ม่าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

๔. การศึกษาท่ีส าเร็จสูงสุด ๑.    ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า / ไม่ได้เรียน  ๒.    มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๓.   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ๔.    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
๕.   ปริญญาตรี     ๖.     สูงกว่าปริญญาตรี    
ตอนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
 
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๑.  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน 

     

๒. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ  ห้องน้ า  
     ห้องรับประทานอาหาร  ห้องประชุม   โต๊ะเก้าท างาน 

     

๓.  ความสะอาดของสถานที่ปฏิบัติงาน      
๔.  “ความเพียงพอ”  ของอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
      เช่น  เครื่อง Computer, เครื่องพิมพ์ดีด, โทรศัพท์,  ตู้เก็บ
เอกสาร ฯลฯ 

     

๕.  “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ      
๖.  มีการจัดห้องท างานแบ่งเป็นสัดส่วน เพียงพอต่อบุคลากร      
๗.  สถานที่ท างานสะอาด  อากาศถ่ายเท  ร่มรื่นและน่าอยู่      
๘.  มีอุปกรณ์/เครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัยใช้ในหน่วยงาน      
๙. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกในการใช้งาน      
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรในหน่วยงาน 
๑.  ความสุภาพ  กิริยามารยาทของผู้ร่วมงาน 

     

๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก  ลักษณะท่าทางของ
ผู้ร่วมงาน 

     

๓  ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  และความพร้อมในการปฏิบัติงาน      
๔.  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  ไม่รับสินบน ไม่หา 
      ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ      

     

ด้านขวัญ  ก าลังใจ  และบทลงโทษที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
๑.  ได้รับการยกย่อง  ชมเชยให้เป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อกระท าความดี 

     

๒. ความพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับในการปฏิบัติงาน      
๓  ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะต าแหน่งทุกปี      
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ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๔. ความพึงพอใจในค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)      
๕. การจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัด        
๖.  การปฏิบัติตนของบุคลากรอยู่ในระเบียบ  กฎเกณฑ์ถูกต้อง      
๗. เมื่อบุคลากรกระท าความผิดในหน้าที่  จะได้รับการลงโทษตาม
ระเบียบ 
    โดยเคร่งครัด  และเหมาะสม 

     

 
-  ปัญหาในการให้บริการ
............................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................. ....
............................................................................................................................. .....................................................................
....................................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................................... 
-  ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ
.................................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................................ ......................................................
............................................................................. .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
.................................................................................................................................................................... ..............................                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


