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องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  



ค าน า 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในปัจจุบันนับเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากในการที่จะท าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จในการบริหารงาน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลมีทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน คือ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการประจ าที่น านโยบายของ
ผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 ดังนั้น พนักงานส่วนต าบลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและจะต้องได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ที่จะพัฒนาส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
        อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 



สารบัญ 
        หน้า 

 
 ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล       ๑ 
 ส่วนที่ ๒  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา     ๙ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร     ๑๐ 
 ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา      ๒๑ 
 ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา   ๒๓ 
 ส่วนที่ ๕  แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ     ๒๔ 
 ส่วนที่ ๖  การติดตามประเมินผล      ๒๗ 
 ภาคผนวก 
   - กรอบโครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566)  
   - ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
   - บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานฯ 
 

 

  



ส่วนที่ ๑ 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
------------------------------------ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน
รูปแบบต่างๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีก าร
ท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร   ซึ่งน าไปสู่
แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร    เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ
ต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วาง
ไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้
กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการ
พัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา
มีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 269 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานการ
ให้บริการแก่ประชาชน พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการพัฒนาการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีได้นั้นจะต้องพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพราะคนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มากข้ึนเท่าใด ก็จะท าให้องค์กรเจริญขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือจึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 
   
 1.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ แบ่งโครงสร้างราชการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปัจจุบันส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา 
ข้าราชการครู จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 9 งาน ดังนี้ 
  1. ส านักปลัด 
  ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
         -  งานบริหารงานบุคคล 
        -  งานสารบรรณและธุรการ        
   -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
         -  งานตรวจสอบภายใน 
         -  งานกิจการสภา 
         -  งานเกษตรและสิ่งแวดล้อม      
  ๑.๒  งานนโยบายและแผน   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
        -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
        -  งานวิชาการ 
         -  งานงบประมาณ 
         -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
         -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
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  1.๓  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   -  งานกฎหมายและคดี 
          -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
          -   งานการร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
          -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
  ๑.๔   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
                  -  งานกู้ภัย 
          -  งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟู    
          -  งานป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
          -  งานอ านวยการ 
  ๑.๕  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน    มีหน้าที่รับผิดชอบ 
          -  งานพัฒนาชุมชน 
          -  งานการจัดระเบียบชุมชน    
         -  งานสวัสดิการสังคม 
        ๑.๖  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
          -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 
             -  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี    
  ๑.๗  งานบริหารการศึกษา   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
         -  ด้านแผนและวิชาการ 
         -  ด้านการศึกษาปฐมวัย 
         -  ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
  ๑.8  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ 
               -  งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
         -  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
         -  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
        -  งานบริหารทั่วไป 
         -   งานพัฒนาสถานศึกษา 
  1.๙  งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ                 
   -  งานกีฬา 
         -  งานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

  ๒.  กองคลัง 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ
บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย 
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  ปัจจุบันกองคลัง มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ลูกจ้างประจ าจ านวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
  ๒.๑  งานการเงิน   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
         -  งานการเงิน 
         -  งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 
         -  งานเก็บรักษาเงิน 
         -  งานงบประมาณ 
         -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  ๒.๒  งานบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
        -  งานการบัญชี 
        -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
       -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
        -   งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
  ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
              - งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี 
         - งานพัสดุ 
         - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ         
  ๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
         - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
         - งานพัฒนารายได้ 
         - งานทะเบียนควบคุมเร่งรัดรายได้ 
         -  งานควบคุมกิจการค่าเช่าและค่าปรับ 
   
  ๓. กองช่าง 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บ
รักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
ปัจจุบันกองช่าง มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา พนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 
  ๓.๑  งานก่อสร้าง     มีหน้าที่รับผิดชอบ 
         -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
         -  งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน และโครงการพิเศษ   
                -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
         -  งานแหล่งน้ า 
  ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
                -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
         -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
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         -  งานออกแบบ 
         -  งานอนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง 
        -  งานประมาณราคา 
  ๓.๓  งานประสานสาธารณปูโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
          -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
         -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
         -  งานระบายน้ า 
         -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
        -   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 1.2 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 
  มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
  มาตรา 67  ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ
      สิ่งปฏิกูล 
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  7. คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
      ความจ าเห็นและสมควร 
 

  มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท ากิจการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้   
  1. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  2. ให้มกีารบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  3. ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
  5. ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร 
  8. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
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  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  12. การท่องเที่ยว 
  13. การผังเมือง 
 

 1.3 การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นจะเห็นได้ว่า พนักงานส่วนต าบลและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง
ในทางระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานส่วนต าบล
และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการ
ปฏิบัติงานก็ยากที่จะบริหารงานและปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มารับบริการ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ได้วิเคราะห์ในส่วนของตัวพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งหน้าที่และตัว
องค์กร ดังนี้ 
  (๑)  การวิเคราะห์ตัวพนักงานส่วนต าบล 
   จุดแข็ง 
   -  บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และภูมิล าเนาใกล้เคียงกับ อบต. 
   -  มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
   -  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
   -  มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
   จุดอ่อน 
   -  บุคลากรบางส่วนยังมีระดับความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
   -  ไม่กล้าตัดสินใจน าเสนอความคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ 
   -  บุคลากรส่วนใหญ่มีเงินเดือน / ค่าจ้างน้อยมีรายได้ไม่เพียงพอ 
   -  ขาดความรู้ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
   - ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 
  (๒)  การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
   จุดแข็ง 
   -  บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
   -  บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่าที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   จุดอ่อน 
   -  การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 
   -  บุคลากรได้รับมอบหมายมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 
  (๓)  การวิเคราะห์องค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบล) 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากส่วนราชการเป็น
จ านวนมาก ซึ่งภารกิจดังกล่าวพนักงานส่วนต าบลจะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งมี
แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ทั้งเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงาน จะต้องมี 
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นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน

จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 

รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

น 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

ประเมินผล 

 
การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถบรรจุพนักงานส่วนต าบลให้
ผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามภารกิจได้ครบต าแหน่ง เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีไม่
เพียงพอ และภารกิจที่ถ่ายโอนมีระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงานเป็นจ านวน ซึ่งพนักงานส่วนต าบลไม่
สามารถศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 
   จากหลักการและเหตุผลและจากวิเคราะห์ดังกล่าว ข้างต้นพนักงานส่วนต าบล
และบุคลากรขององค์กรบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทาง
ปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานงาน เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จะเป็นการพัฒนา
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด  โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้าง
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
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     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม
ก ากับดูแลสนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ปฏิบัติ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานการท างานเป็นทีมฝึกฝน
พัฒนาตนเองสนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
---------------------------------------------- 

 
 1. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 

1. เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้าน
ความคิด และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการ
พัฒนาตนเองและสามารถน ามาปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  3.เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดวิชาการท่ีได้รับให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรได ้

4. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร น า
หลักการและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

 
 2. เป้าหมายการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ก าหนดเป้าหมายพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและ
บุคลากร ให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ก าหนดหรือหลักสูตรที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นภายในระยะแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลปี 
พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 ให้ครบทุกต าแหน่ง 
 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง หน่วยงานที่ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
การเข้ารับการพัฒนา 

หมายเหตุ 

1 ต าแหน่งผู้บริหาร อบต.ด าเนินการเอง 
หรืออบรมในส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ 

อย่างน้อย 1 หลักสูตร ยกเว้นติดราชการ
หรือเป็นหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่ง 
 

2 ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน อบต.ด าเนินการเอง  
หรืออบรมในส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ 

อย่างน้อย 1 หลักสูตร ยกเว้นติดราชการ
หรือเป็นหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่ง 
 

3 พนักงานส่วนต าบล/บุคลากรที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

อบต.ด าเนินการเองส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ 

ต้องผ่านการปฐมนิเทศ
ที่จัดโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
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๓. ยุทธศาตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ศึกษา
วิเคราะห์จากข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาของบุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
 
ยุทธศาสตรที่   1  : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ  สรางกลุม่ผู้น าองค์การ สุจริตธรรม 
     ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
 กลยุทธที่   1.1  ยกยองบุคลากร  / ผูน ารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  กิจกรรมที่ 1  ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรทีท่ างานตามหลักธรรมา 
    ภิบาลและสร้างเปนผนู ารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  กิจกรรมที่ 2  จัดการความร ูและกรณีศึกษา  (Knowledge Management) จากผูน า 
    เหลานี้ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการทีก่ าลังด าเนินเพ่ือเปนตัวอยางที่ดีใหแก
    บุคลากรอ่ืนๆ 
 กลยุทธที่   1.2  สรางองคการสจุริตธรรมที่มศีักดิ์ศรี  (yannagtnrglano tarinagrO) 
  กิจกรรมที่  1  ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองคการสจุริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเปนเกณฑ์ 
        ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าป 
  กิจกรรมที่  2  คนหาตัวอยางโครงการนวัตกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม   
    และธรรมาภิบาลจากสวนราชการตาง ๆ เพื่อประมวลเปนตัวอยางและ 
    น ามาศึกษาและประยุกตใชตอไป 
 กลยุทธที่   1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
  กิจกรรมที่  1  ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นแล้ว 
    เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
ยุทธศาสตรที่   2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ  และพัฒนาพนักงานสวนทองถิน่ใน 
      รูปแบบตางๆ 
 กลยุทธที่   2.1 ปลูกจิตส านึกผานพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาท 
  กิจกรรมที่  1  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยการเรียนรูจากพระราช   
    กรณียกิจพระราชจริยวัตร  และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก 
    ขาราชการ  รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกตความเขาใจ
    ดังกลาว 
 กลยุทธที่   2.2  ก าหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกบุคลากรทุกระดับ 
  กิจกรรมที่ 1  ก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรทกุระดับ (Training Roadmap) 
    เพ่ือใหท างานไดตามหนาทีท่ี่รบัผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เนน้
    การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมอยางเดียว   แตเนนระบบการมอบหมายงาน
    การสอนงาน  (glnhcgan) ฯลฯ 
  กิจกรรมที่  2  สงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยางเขมข้นเปนการพัฒนาภาคบังคับ 
    โดยเฉพาะเรื่อง 
    • กฎหมาย กฎระเบยีบที่เกี่ยวของกบังาน 
    • ความรู ความเขาใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการคุณธรรม  
    จริยธรรมสามารถตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าบางสิ่งบางอยาง  ได 
    อยางเหมาะสม 
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    • การบริหารความขัดแยงและยึดมั่นในอุดมการณ 
    • การสรางความพึงพอใจกับประชาชน 
  กิจกรรมที่  3  พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขาสูระบบในต าแหนงผูบริหาร ทั้งนี้ การ
    พัฒนาบุคลากรรุนใหมดังกลาวมุงเนนสร้างคนเกง  พัฒนาคนดีทีมี่ 
    คุณธรรมและจริยธรรมเขาสูระบบราชการยุคใหม 
 
 กลยุทธที่   2.3 สรางศูนยกลางในการวิจัย ส ารวจ  ใหค าปรกึษา แนะน า  และขอมูลขาวสาร 
   ดานธรรมาภิบาล 
  กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบใหค าปรึกษาแนะน าดานคุณธรรม   จริยธรรมแก่บุคลากร 
    ทั้งระบบ  
  กิจกรรมที่  2  สงเสริมใหมีการจัดการความรูและวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ ( tier sanhgrgie  )   
    ในดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    ขึ้นในองค์กร    
 กลยุทธที่   2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอยางเขมขน 
  กิจกรรมที่  1  พัฒนาและปฐมนิเททศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 
    • ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีดี 
    • ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
    • ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
    • เสริมสร้างมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเปน 
  
 
ยุทธศาสตรที่   3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธที่   3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงตั้งโอน (ยาย) 
             โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  กิจกรรมที่  1  การน าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ
    แต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้
    เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
  กิจกรรมที่ 2  ปรับแนวทางทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนของการสรรหา   
    บรรจุแตงตั้งโอน (ยาย) 
 กลยุทธที่   3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 
  กิจกรรมที่  1  จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององคกร 
  กิจกรรมที่  2  ก าหนดใหมีการบังคับใชและบทลงโทษผู้ฝ่าฝนขอบังคับและวินัย 
    ข้าราชการอยางชัดเจน 
 
ยุทธศาสตรที่   4  : การสร้างการมีสว่นรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม  
       จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 กลยุทธที่   4.1  เปดโอกาสให้บุคลากรเขาไปมีสวนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที่ 
    เกี่ยวข้อง 
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  กิจกรรมที่ 1  ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมี 

    ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
 กลยุทธที่   4.2 เปดโอกาสใหประชาชน  และหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมและการติดตาม 
   สถานการณการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  กิจกรรมที่  1  สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหนวยงานอื่นเพ่ือสร้าง 
    เครือข่าย การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึง 
    การสร้างพลังมวลชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง 
  กิจกรรมที่ 2  สงเสริมภาคประชาชน   ภาคประชาสังคม กลุมตาง ๆ และหนวยงาน 
    อ่ืนเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเขาร่วมใน 
    การก าหนดนโยบาย  การวางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
    ชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 
  กิจกรรมที่  3  การใหผูน าศาสนาหรือศาสนสถาน เชน วัด  โบสถ  มัสยิด  เขามามีส่วน
    ร่วมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร 
 

 ๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๔.๑ การเตรียมการและวางแผน 
   (๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   (๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   (๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
  ๔.๒ การด าเนินการพัฒนา 
   (๑) การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะ
ให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ 
ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนา เป็นต้น 
   (๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมกับ
หน่วยราชการอ่ืน 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
  
  เริ่มต้น 

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

2. การด าเนินการ/วิธ ี
การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการ
อื่น  เช่น 
- การปฐมนิเทศ  -  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
- การฝึกอบรม  -  การศึกษาดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ/สัมมนา 
 

3. การติดตามและประเมินผล 
จัดให้มีระบบตรวจสอบตดิตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน 

สิ้นสุด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

  ยุทธศาสตรที่ 1  : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางกลุ่ม
ผู้น าองค์กรสุจริตธรรม ท่ีมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  
กลยุทธที่1.1 ยกยองบุคลากร / ผูน ารุนใหมในการขับเคลื่อน   
                คุณธรรม 
 กิจกรรมที่ 1  ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรที่   
                  ท างานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเปนผูน ารุนใหม 
                   ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 
 กิจกรรมที่ 2  จัดการความร ูและกรณีศึกษา (Knowledge  
                  Management) จากผูน าเหลานี้ทั้งงานที่ผ่านมาและ 
                  โครงการที่ก าลังด าเนินเพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหแก่ 
                  บุคลากรอ่ืนๆ 

 
 
 
 
- ประจ าปี  
พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
 
 
- ทุกเดือนของปีงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 จัดกิจกรรมยกย่องพนักงาน

ดีเด่น จ านวน 1 ครั้ง ทุก
ปีงบประมาณ 
 

 การประชุมประจ าเดือนของ
ผู้บริหาร พนักงาน มีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ไปอบรมมา 
จ านวน  ๑๒  ครั้ง  

 
 
 
 
 พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
จ้าง ทุกต าแหน่ง 
 

 พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
จ้าง ทุกต าแหน่ง 
 

กลยุทธที่   1.2  สรางองคการสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี   
                    (Organizational Integrity) 
กิจกรรมที่  1  ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองคการสจุริตธรรมที่มี 
                  ศักดิ์ศรีเปนเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
                  ประจ าป 
 
กิจกรรมที่  2  คนหาตัวอยางโครงการนวัตกรรมทางดานคุณธรรม 
                  จริยธรรมและธรรมาภิบาลจากสวนราชการตาง ๆ เพื่อ                 
                  ประมวลเปนตัวอยางและน ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป               

 
 
- เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 
ของทุกปีงบประมาณ 
 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 

 
 
 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

จ านวน ๒ ครั้ง 
 
 

 ด าเนินโครงการสนับสนุนด้าน
จริยธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

 
 
 พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
จ้าง ทุกต าแหน่ง 

 
 พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
จ้าง ทุกต าแหน่ง 

14 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธที่   1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของ 
                    นักการเมืองท้องถิ่น 
กิจกรรมที่  1  ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น
แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
 
 

 
 

 เผยแพร่แนวทางการท างานฯ 
ให้ประชาชนทราบ เป็น
ประกาศติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ /ลงเวบไซต์ 
อบต.  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
 

 ประชาชนทั่วไป 
 

ยุทธศาสตรที่   2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนสรางทักษะและ 
                       พัฒนาพนักงานสวนทองถิ่นในรูปแบบตางๆ 
กลยุทธที่   2.1 ปลูกจิตส านึกผานพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรและพระ
บรมราโชวาท 
กิจกรรมที่  1  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยการเรียนรูจาก
พระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตร  และพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานให้แก่     
ขาราชการ  รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกตความเขาใจดังกลาว 
 
 

 
 
 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ

ส่งบุคลากรในสังกัด เข้าอบรม
กับหน่วยงานอื่นที่จัดอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  
 

 
 
 
 
 พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้างประจ า ทุก
ต าแหน่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

  กลยุทธที่   2.2  ก าหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก
บุคลากรทุกระดับ 
กิจกรรมที่ 1  ก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรทกุระดับ (Training 
Roadmap) เพ่ือใหท างานไดตามหนาที่ท่ีรับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่
เน้นการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมอยางเดียว  แตเนนระบบการมอบหมายงานการ
สอนงาน  (glnhcgan)ฯลฯ 
กิจกรรมที่  2  สงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยางเขมข้น   เปนการพัฒนา
ภาคบังคับโดยเฉพาะเรื่อง 
 • กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับงาน 
 • ความรู ความเขาใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการคุณธรรม
จริยธรรมสามารถตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าบางสิ่งบางอยางได้อยางเหมาะสม 

● การบริหารความขัดแยงและยึดมั่นในอุดมการณ 
 • การสรางความพึงพอใจกับประชาชน 

 

- พ.ศ.2564- พ.ศ.2566 

 

 
 
- ทุกปีงบประมาณ 
 
 

 

 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร 
 

 

 ด าเนินโครงการสนับสนุน
ด้านจริยธรรม อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

 

 พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 
 
 

 พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 
 

กลยุทธที่   2.3 สรางศูนยกลางในการวิจัย ส ารวจ  ใหค าปรึกษา แนะน า  
และขอมูลขาวสารดานธรรมาภิบาล 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบใหค าปรึกษาแนะน าดานคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากร
ทั้งระบบ  
กิจกรรมที่  2  สงเสริมใหมีการจัดการความรูและวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ (tier 
sanhgrgie )   ใน ดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขึ้นในองค์กร     

 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 

 
 
 การพัฒนาด้านคุณธรรมแก่

พนักงานทุกต าแหน่ง 
 ส่ ง เสริมกิจกรรมการให้

ความรู้ด้านจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

 
 
 พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล /

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 

 พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล /
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ทุก
ต าแหน่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

 กลยุทธที่   2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอยางเขมขน 
กิจกรรมที่  1  พัฒนาและปฐมนิเททศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 
  • ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี 
  • ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
  • ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  • เสริมสร้างมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
 
 
 
 

 
 การจัดอบรมปฐมนิเทศ

บุคลากร 
 
 
 

 
 พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตรที่   3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกลยุทธที่   
3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแตงตั้งโอน (ยาย) 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กิจกรรมที่  1  การน าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการ
ของการแต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
 
กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนของการ
สรรหาบรรจุแตงตั้งโอน (ยาย) 

 
 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
 
 
 
- พ.ศ.2566 - พ.ศ.2566 
 

 
 
 
 การท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ 
 
 

 การแจ้งข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการให้พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง
ทราบ 

 
 
 
 พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 
 

 พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 

กลยุทธที่   3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 
 

กิจกรรมที่  1  จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของ
องคกร 
 
กิจกรรมที่  2  ก าหนดใหมีการบังคับใชและบทลงโทษผู้ฝ่าฝนขอบังคับและ
วินัยขาราชการอยางชัดเจน 

 

- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 

 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 

 

 การจัดท าประมวล
จริยธรรม 
 

 การแจ้งประมวลจริยธรรม
แก่พนักงาน/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้างทราบ 
 

 

 พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 

 พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ทุก
ต าแหน่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรที่   4  : การสร้างการมีส่วนรวมในระบบสนับสนุนและโครง   
สรางพื้นฐานทางดานคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
กลยุทธที่ 4.1  เปดโอกาสให้บุคลากรเขาไปมีสวนร่วมในการก าหนด
นโยบายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปดโอกาสใหบุคลากร   
เขาไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

 
 
 
 
- พ.ศ.2564- พ.ศ.2566 

 
 
 
 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 
 

กลยุทธที่ 4.2  เปดโอกาสใหประชาชน และหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวม
และการติดตามสถานการณการท างานของอค์การบริหารส่วนต าบล 
กิจกรรมที่  1  สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหนวยงานอื่นเพ่ือ
สร้างเครือข่าย การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึง
การสร้างพลังมวลชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง 
กิจกรรมที่ 2  สงเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุมตางๆ และหนวย
งานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเขาร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการวางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและ
ตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 
กิจกรรมที่ 3  การใหผูน าศาสนาหรือศาสนสถาน เชน วัด  โบสถ มัสยิด       
เขามามีส่วนร่วมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร 

 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
 
 
- พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
 
 
 
- พ.ศ.2564- พ.ศ.2566 

 
 
 การมีส่วนรวมของ

ประชาชน 
 

 การมีส่วนรวมของ
ประชาชน 

 
 
 การมีส่วนรวมของประชาชน 

 

 
 
 ประชาชนในต าบล 

 
 
 ประชาชนในต าบล 

 
 

 
 ประชาชนในต าบล 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

๑. มีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ า
ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

2. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น 
การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัย

ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  
ครั้ง  ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
   ๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่
นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  

๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชน
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

------------------------------------- 
 

  พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือ แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร 
ดังนี้ 
 

 1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
  1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
  1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
  1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
  1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  1.5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
  1.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  1.7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 
  1.8 กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  1.9 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
 2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
  2.1 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
  2.2 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
  2.3 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  2.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  2.5 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
  2.6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  2.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 
  2.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
  2.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  3.1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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  3.4 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
  3.5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  3.6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3.7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
  3.8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
  3.9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3.10 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3.11 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  3.12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  3.13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3.14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่ 
          เกี่ยวข้อง 
 4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
  4.1 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
  4.2 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
 5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.1 หลักสูตร ธรรมะกับชีวิต 
  5.2 หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
  5.3 หลักสูตร การปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
  5.4 หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 6. หลกัสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  6.1 หลักสูตร ระเบียบและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  6.2 หลักสูตร วินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
  6.3 หลักสูตร สิทธิสวัสดิการข้าราชการ 
  6.4 หลักสูตร พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 หลักสูตร คุณภาพชีวิตในการท างาน  
 7. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  7.1 หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  7.2 หลักสูตร ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 
  7.3 หลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7.4 หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 8. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  8.1 หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 
  8.2 หลักสูตร การใช้งานระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งสายงาน
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 **หมายเหตุ 1. หลักสูตรต่าง ๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
         และมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างตน 
          2. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาส่วนต าบลโครงการ 
   เดียวกันได้ 
   

ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
4.9  ส่งเสริมด้านเทคโนโยลีใหม่กับพนักงานส่วนต าบลให้สามารถใช้งานได้ 
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ส่วนที ่๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

-------------------------------------- 

วิธีการพัฒนา 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

 

                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทาง
ในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือเป็นผู้ด าเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                     ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                     ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                      ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตร
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

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

ที ่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยด าเนินการ 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. กรมส่งเสรมิฯ หน่วยงานอื่น 

1 โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร  
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่น ๆ จัด 
 
 

ทุกต าแหน่ง    อบรม/สัมมนา 2564 - 2566 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  

 

2 โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ ได้แก่ 
- หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
- หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
- หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
- หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
- หลักสูตรนายช่างโยธา 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ตามต าแหน่งที่
เปิดอบรม 

   อบรม/ศึกษาดูงาน 2564 - 2566 200,000 
(ทุกต าแหน่ง) 

 

ส่วนที่ 5 
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ที ่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยด าเนินการ 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. กรมส่งเสรมิฯ หน่วยงานอื่น 

3 โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ 
- ปฐมนิเทศให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

ทุกต าแหน่งที่
บรรจุแต่งตั้ง

ใหม่ 

   ปฐมนิเทศ/การสอน
งาน 

2564 - 2566 -  

4 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ดีเด่น/ อบรมให้ความรู้ใน
เรื่องการจูงใจในการปฏิบัติงานและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากร อบต. 

ทุกต าแหน่ง     2564 - 2566 -  

5 การประชุมประจ าเดือน 
- จัดประชุมประจ าเดือน แนะน าการ
ปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้โดยให้
บุคลากรที่ได้ไปอบรมมาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรทุกคน 

ทุกต าแหน่ง    ประชุมประจ าเดือน 
/ติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
ความรู้ 

 

2564 - 2566 -  
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ที ่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยด าเนินการ 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. กรมส่งเสรมิฯ หน่วยงานอื่น 

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 
- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
ร่วมโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าวัดฟังธรรม และกิจกรรมทางศาสนาที่
ส าคัญเสมอ 

ทุกต าแหน่ง    ให้พนักงานทุก
ต าแหน่งเข้าร่วม

โครงการที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

2564 - 2566 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
(3 ปี) 

 
 
- 

 

7 การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
- จัดท าประมวลจริยธรรม เพ่ือให้บุคลากร
ได้ยืดถือ และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกต าแหน่ง    ส่งเสริมให้พนักงาน
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

2564 - 2566 -  
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ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

--------------------------------------- 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์กากรบริหารส่วนต าบล ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผล
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ดังนี้ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
 ๓.  หัวหน้าสว่นราชการทุกคน           กรรมการ 
 4.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือทราบ 

 นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว ในการที่มีการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลแต่ละครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เป็นผู้ด าเนินการจะท าการประเมินผล
การพัฒนาความรู้ ในแต่ละครั้ง เป็น 2 ระยะ คือ 

 1. ระยะก่อนการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสองเพ่ือวัดความรู้ ความ
เข้าใจก่อนได้รับการพัฒนาความรู้ 

 2. ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิม เพ่ือวัด
ความรู้ ความเข้าใจหลังจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผล
คะแนนแตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร 

 
 
บทสรปุ 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการ
ถ่ายโอน  อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบาง
ประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ    
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