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  1. หลักการและเหตุผล  
 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ท้ังในระดับพื้นท่ี และระดับ
สากล เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 ส่วนท่ี 3 การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 258 - 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดี โดยการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่
ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความ
จ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การ
พัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 24  ตุลาคม  2545 ส่วนท่ี 3 
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จึงได้จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2562  ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในต าแหน่งต่าง ๆ ในด้านความรู้ความ สามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการ พัฒนาทางด้าน
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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  2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
          

    

 การพัฒนาบุคลากร  (Development of Personnel)  เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เนื่องจากความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ คนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีในสมัยหนึ่ง ก็อาจกลายเป็นคนท่ีห ย่อน
ความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีอยู่
เสมอ ไม่ว่าวิทยาการและหน้าท่ีความรับผิดชอบจะได้เปล่ียนแปลงไป 

 

 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
            พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 133) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิทธิผลของ
โรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะเพิ่มขึ้นจากการท่ี
ระบบโรงเรียนให้โอกาสแก่เขาท่ีจะพัฒนาวิจัยความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากร
เป็นกิจกรรมท่ีจะต้องกระท าต้ังแต่แรกเข้ามาท างานถึงเวลาท่ีจะต้องออกจากงานไปตามวาระ 
            ประชุม รอดประเสริฐ (2528 : 132) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ 
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจ าแนกออกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 
            สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2522 : 80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี
ในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็น
กระบวนการท่ีจะสร้างเสริมและเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการท างานอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
            นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์  (2525 : 208-209) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า 
เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้
แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 

  กล่าวโดยสรุป  
          การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งจะเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้วนั้ น
ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

3.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการท่ีดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 
  3.2  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  
  3.3  เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

3.4  เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี          
มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทั กษะในการใช้ความคิด 
(Conceptual Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 

3.5  เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนัก
รู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
  3.6  เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทักษะใน
การบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
  3.7  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.8  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา      
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเพิ่งย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

3.9  เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4. เป้าหมายในการพัฒนา 
  
4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          บุคลากร  อันประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้รับ
การพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน ในปี 2562  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด 

4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      บุคลากร  อันประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มี
ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  
2562  เพิ่มข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานท่ีได้รับการพัฒนา 

4.3  เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 

  5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2566 ตามค าส่ัง องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ท่ี 190/2563      
ลงวันท่ี 28  สิงหาคม 2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
- หัวหน้าสวนราชการ    กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
- นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด            

ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละ    
สายงานท่ีอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

  5.2 พิจารณาหลักสูตร ท่ีบุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร   
อาจประกอบด้วย  

  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
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  (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และ

ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเฉลียง  เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพื่อสืบ
ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
  6. ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

    6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนด

เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  
   6.3 เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง และ

น าส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
   6.4 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดนครราชสีมาให้ความเป็นชอบ  
   6.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร และจัดส่งแผนให้อ าเภอ และจังหวัด และส่วน

ราชการในสังกัด 
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แนวคดิในการจดัท าแผนพัฒนาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.เฉลียง 
 

 นโยบายการพัฒนา
บุคลากร 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป้าหมายของ อบต. 

ประจ าปี  
     2561 -2563 

 
 บทบาท อ านาจหน้าท่ี

ของ อบต.เฉลียง 
 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าปี 

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

 แผนพัฒนา
บุคลากร  
อบต.เฉลียง 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 -2563 

 บุคลากรสังกัด 
อบต.เฉลียง ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
บุคลากร 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

บุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน 
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  7. ยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากร  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเฉลียง 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ี  
                จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
                เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
                ทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน 
               การปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ 
                เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในองค์กร  
                ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ 
                เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ 
                ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ 
               คนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้รว่มกัน 
                ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็น 
                เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและ 
                ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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   8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบคุลากร 
 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคล่ือน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis 
มีปัจจัยท่ีควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารท่ีดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
จุดแข็ง   S จุดอ่อน   W 

 
1. มีการปรับโครงสร้างอัตราก าลังขององค์กรให้
สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบันและอนาคต 
2. โดยเฉล่ียบุคลากรขององค์กร มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน และมีการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
4. มีการท างานเป็นทีม 
5. มีการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักคุณธรรม มี
ความโปร่งใส 
6. บุคลากรขององค์กรมีจิตบริการ 
7. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 

 
1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2. บุคลากรยังต้องการเพิ่มขวัญก าลังใจให้มาก
ขึ้น 

โอกาส   O ข้อจ ากัด  T 
     1. ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ และกิจกรรมต่างๆขององค์กร รวมถึง
ร่วมตรวจสอบการท างานของข้าราชการ 

2. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และปรับ
บทบาทของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. Software ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากรในปัจจุบันมีจ านวนมากขึ้น 
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
มุ่งให้มีการปรับปรุงลดขั้นตอนการท างาน จัด
กลุ่มภารกิจ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มกรอบอัตราก าลัง 
2. การเมืองแทรกแซง 
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  9. หลักสตูรการพัฒนา 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 ก าหนดให้ต้อง
พัฒนา  5   ด้าน  ได้แก่ 

1.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การส่ือสารและส่ือ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 

ดังนั้น จึง ให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างน้อย  1  หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 
การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 

 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับช้ัน มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก  6 
เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
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2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าท่ีผู้บริหารท่ีดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอื่น ท่ีนอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับท่ีด ารง
ต าแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง  ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง    
ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
และต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  

 
 

  10. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 
 

วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็น
และเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนท่ีจะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี เฉพาะพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาหรือสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมท้ังองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีสอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อน 
มอบหมายงาน 

6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ  2   ครั้ง 
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หลักสูตรและวิธีการพัฒนาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภา อบต.   
นายก อบต.  1. หลักสูตรนายก อบต. 

2. ภาวะผู้น ากับการบริหารท้องถ่ิน 
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม 
   หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

ด าเนินการเอง
หรื อ ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานอื่น
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ/   
   สัมมนา 

 
 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

รองนายก อบต. 1. หลักสูตรรองนายก อบต. 
2. ภาวะผู้น ากับการบริหารท้องถ่ิน 
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

เลขานุการนายก อบต. 1. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 
2. ภาวะผู้น ากับการบริหารท้องถ่ิน 
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

ประธานสภา อบต. 1. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 1. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 1. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 

2. ภาวะผู้น ากับการบริหารท้องถ่ิน 
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง   
ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน   
    งบประมาณ  การคลงั งานช่าง งาน   
    อ านวยการ  งานสาธารณสุข งาน 
    สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ด าเนินการเอง
ห รื อ ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานอื่ น
โดยวิธีการ ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/
ให้ ค าปรึ กษา 
และอื่น ๆ 
 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

รอง ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
  เช่น การบริหารจัดการ แผนงานงบประมาณ    
  การคลัง งานช่าง งานอ านวยการ  งาน
สาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 
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ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ส านักปลัด    
หัวหน้าส านักปลัด  1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.  งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น งาน

อ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ด าเนินการเอง
หรื อ ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานอื่น
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
ตามลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
    เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ  
    ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา 
    ชุมชน ฯลฯ 

นักจัดการงานทั่วไป  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง    

 เช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป   
 งานประสานงานทั่วไป  งานธุรการ  งาน 
 สารบรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่ 
 ในส่วนราชการอื่น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 

  ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ  
  ข้อบัญญัติฯลฯ 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  
  ต าแหน่ง เช่น งานสรรหา งานเลื่อนข้ัน  
  เลื่อนระดับ งานประเมินสวัสดิการ  
  งานพัฒนา  งานเงินเดือน ค่าจ้าง   
  ค่าตอบแทน งานเครื่องราช งานฝึกอบรม      
  งานบริการ ฯลฯ 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 
  ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ งานธุรการ 
  งานประสานงานทั่วไป งานสารบรรณ   
  งานสภา   งานรัฐพิธี  ฯลฯ 
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ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ด าเนินการเอง
หรื อ ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานอื่น
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง เช่น วิจัยและพัฒนาด้านพืช 
เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธ์ุ การ    
ขยายพันธ์ุ ปุ๋ย ปัจจัยการผลิต  สถานการณ์
การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตร 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
    เช่น งานป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณ 
   ภัย ติดตาม ตรวจตรา และฝึกซ้อมรับมือกับ 
   เหตุร้ายในรูปแบบต่าง ๆ งานกู้ชีพ อปพร. 
ฯลฯ 

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
    มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมาย 
    จราจร ฯลฯ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
   เช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป 
   งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ งาน 
   สารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี   ฯลฯ 

พนักงานจ้างทั่วไป  
นักการภารโรง 1.สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
ยาม 1.สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
กองคลัง  

ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น งาน 
    ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การบริหาร  
    การเงินการคลัง  งานบัญชีงานพัฒนาและ 
    จัดเก็บรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
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ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง    

 เช่น งานการเงินและบัญชี การงบประมาณ
การติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ด าเนินการเอง
หรื อ ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานอื่น
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้   1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 
     ต าแหน่ง เช่น งานพัฒนาและจัดเก็บ   

  รายได้ งานเขียนใบเสร็จ งานภาษีอากร    
  งานแผนที่ภาษี งานจัดหาผลประโยชน์ 
  จากทรัพย์สิน ฯลฯ   

เจ้าพนักงานพัสดุ 1.  สมรรถนะหลัก 
1. สมรรถนะประจ าสายงาน 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 

  ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งาน  
  ทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ ฯลฯ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1. สมรรถนะหลัก 

1.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
2.  งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  
    ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งาน   
    ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1.  สมรรถนะหลัก 
3. สมรรถนะประจ าสายงาน 
4. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 

  ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งาน  
  ทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ ฯลฯ 

กองช่าง  
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  

  ต าแหน่ง 
นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  

 ต าแหน่ง เช่น งานเขียนแบบ งานก่อสร้าง 
 งานประมาณการ งานบูรณะ ซ่อมแซม ฯลฯ 
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ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
   เช่น งานอ านวยการ  งานประสานงาน  
  ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี     
  ฯลฯ 

ด าเนินการเอง
หรื อ ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานอื่น
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
    เช่น งานไฟฟ้าสาธารณะ งานสร้าง  ซ่อม 
   ประกอบ ติดต้ัง และบ ารุงรักษา เครื่องจักร 
   เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  
 ต าแหน่ง เช่น งานเขียนแบบ งานก่อสร้าง 
 งานประมาณการ งานบูรณะ ซ่อมแซม ฯลฯ 

พนักงานจ้างทั่วไป  
คนงานทั่วไป 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
    เช่น งานบริหารงานการศึกษา งาน 
    อ านวยการ  งานประเมินผลการศึกษา  
    งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน   
    การจัดซื้อจัดจ้าง  งานโครงการ งาน 
    ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์ 
    พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อจัด 
    จ้าง  งานโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม   
   งานการศาสนาฯลฯ 
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ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานธุรการ  4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจ าสายงาน 
6. งานทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 
  ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ งานธุรการ 
  งานประสานงานทั่วไป งานสารบรรณ   
  งานสภา   งานรัฐพิธี  ฯลฯ 

  

คร ู 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย   
    การเขียนโครงการ  งานประเมินผล   
    การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

  

ครผูู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย   
    การเขียนโครงการ  งานประเมินผล   
    การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ด าเนินการเอง
หรื อ ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานอื่น
โ ด ย วิ ธี ก า ร 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย   
    การเขียนโครงการ  งานประเมินผล   
    การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

พนักงานจ้างทั่วไป  
ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง  
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โครงการ/กิจกรรมการพฒันาบคุลากร 
ภายใต้ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบคุลากร องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเฉลียง  ประจ าปงีบประมาณ  2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะใน

การท างานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอื่น 
ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

380,000  งาน
บริหารงาน

บุคคล 

2 โครงการศึกษาดูงานเพ่ิมพูนศักยภาพการ
ท างานของบุคลากรในสังกัด อบต.เฉลียง 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะในการท างาน      
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

350,000  งาน
บริหารงาน

บุคคล 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 

5 โครงการอบรมศึกษาดูงานทางด้านการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการ
ท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

80,000  กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการด้านการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างานร้อยละ90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตังิาน ร้อยละ 90 

80,000  
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
1 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมขีดความสามารถ ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  

- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ที่มีความรู้ความสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 

150,000  งาน
บริหารงาน

บุคคล 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 90 

-  งาน
บริหารงาน

บุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพร้อมปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 90 

-  กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจข้ันตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 90   

-  ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  

ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับบุคลากร 
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  

- บุคลากรเขา้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมคีุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

-  งาน
บริหารงาน

บุคคล 

2 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลเฉลียง ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรู้การต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ90 

-  ทุกส่วน
ราชการ 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
3 กิจกรรมแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ปปช. มาตรา 

100 และ 103 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้าง
เสริมองคค์วามรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย 
ปปช. มาตรา 100  
และ มาตรา 103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ปปช 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย ปปช. 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

-  งาน
บริหารงาน

บุคคล 

4 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 

-  งาน
บริหารงาน

บุคคล 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรงุศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  
 

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

-  ส านักปลัด  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

-  งาน
บริหารงาน

บุคคล 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรง่ใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จ านวนหนังสือที่ประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได้ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-  ทุกส่วน
ราชการ 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจ านวนโครงการที่เปิดเผยข้อมูลการจัดจัดซื้อจ้าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-  กองคลงั 
งานพัสดุ 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 
4 มาตรการยกระดับการคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน  
 

ร้อยละความพึงพอใจ  เชิงปริมาณ  
- จ านวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการ 

-  งานวิชาการ
และแผน 

5 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติราชการ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการพัฒนา  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ดี 

-  งาน
บริหารงาน

บุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพฒันาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
1 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะ

โลกร้อนในเขตพ้ืนที่ต าบลเฉลียง 
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีพ้ืนที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 

20,000  ทุกส่วน
ราชการ
ร่วมกัน 

2 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ต าบล 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ต าบลเฉลียง มีเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ 

50,000  ส านักปลัด 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการด้วยใจรับใช้
ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไป
จัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.เฉลียงร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 

25,000  ทุกส่วน
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรใหม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบพี่

เลี้ยงในองค์กร ทุกงานใน อบต.เฉลียง 
ร้อยละของผู้มาติดต่อ
ราชการงานบรหิารงาน
บุคคล 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต่อราชการงานบริหารงานบุคคลร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้มาติดต่อราชการงานบริหารงานบุคคลมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีงานบริหารงานบุคคลทีมีประสิทธิภาพ 
 

-  ทุกส่วน
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการ    
แผ่นพับ คู่มือการท างาน  กฎระเบียบการ
ปฏิบัติราชการในสายงานของตนเพ่ือเผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสงักัด 
 

ร้อยละบุคลากรในส านักงาน
(เฉพาะพนักงานส่วนต าบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัติราชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 

-  ทุกส่วน
ราชการ  
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรใหม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการ

ปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วนราชการ 
ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงานของแต่ละ
สวนราชการอย่างต่อเน่ือง 
 

-  ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร  
(knowledge Management /KM) 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานร่วมกัน 
 

-  ทุกส่วน
ราชการ 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2562 
3 โครงการสง่เสริมการท างานเป็นทีม ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการท างานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  งาน
บริหารงาน

บุคคล 

4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์ ปีละไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม) 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจและแรงจงูใจ
บุคลากร 
 
 

ร้อยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร 

-  งาน
บริหารงาน

บุคคล 
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  11. การติดตามและประเมนิผล 

ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียง  ประกอบด้วย 
   1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   ประธานกรรมการ 

  2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   กรรมการ 
3.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 

  4.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
  5.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  6.  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ   

 

  มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1)  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง 

2) การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 

3)  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
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บทสรุป 
 
 

 การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง สามารถ
ปรับเปล่ียนแก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้ตามระเบียบกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งท่ีจ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการท่ีไม่มีความจ าเป็น 
อาจต้องท าการยุบหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย         
ถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


