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1.  หลักการและเหตุผล 

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาท้ัง  5  ด้าน  ได้แก่ 

    1. ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน   ได้แก่  ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปเช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน      
การปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใด โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม งานด้านช่าง 
  3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย        
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
    5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน             
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปี  2564 - 2566  ข้ึน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 
 3.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 
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3.  เป้าหมาย 
 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกอันประกอบด้วย พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกทุกคน  ท่ีได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
4.  การวิเคราะห์การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

จุดแข็ง (Sternths : S) 
  1. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
  2. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
  3. พนักงานส่วนตําบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง  มีการติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  1. จํานวนพนักงานส่วนตําบลบรรจุแต่งต้ังไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง  ปริมาณงานมากกว่า
จํานวนบุคลากร 
  2. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 
 

โอกาส (Opportunities : O) 
  1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
  2. พนักงานส่วนตําบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
  3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
  4. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
 

อุปสรรค (Threat : T) 
  1. กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พนักงานขาดความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องวินัย 
  3. พนักงานบางคนยังขาดการพัฒนาตน  ไม่เรียนรู้งาน 
  4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจํากัด 
  5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากําลังคน  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก (Vision) 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจะพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางบริการ วิชาการและ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 2. พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดระบบการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นมืออาชีพออย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรและระบบเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกระตือรือร้น
ท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  4. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 3. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
  1. มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
และท่ัวถึง 
  2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานโดย
เน้นความเป็นมืออาชีพ 
  3. สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  4. สร้างระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการ
ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกนั้นได้วิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท้ังหมด 9 ยุทธศาสตร์  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป
ในทิศทางท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกต้องการ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นการพัฒนาด้านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการต่างๆ  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอํานวยความสะดวกในชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  3  
แนวทาง  คือ 
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  1.1 การคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา 
  1.2 ไฟฟ้าสาธารณะ 
  1.3 การระบายน้ํา 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา  เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภคและเพ่ือ
การเกษตร  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  2.1 แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภคได้แก่ บ่อบาดาล สระ  ประปา  บ่อน้ําต้ืน  เป็นต้น 
  2.2 แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  ได้แก่  เหมืองฝาย  อ่างเก็บน้ํา  ขุดลอกคูคลอง  คลองส่งน้ํา  เป็น
ต้น 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และ
รวมท้ังเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง 
  3.1 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุม  สัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 
  3.2 การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
  3.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  ได้แก่  การสงเคราะห์คนยากจน   คนพิการ   เด็ก และ
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     เป็นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านการ
ประกอบอาชีพของประชาชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  4.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
  4.2 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   มีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  5.2 การควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน   และประชาชน     

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เน้นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุม
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และความ
ยั่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  7.1 การสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.2 การป้องกันการทําลาย  การบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. การอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้  เช่น  การปลูกป่า 
   2. การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
   3. การบําบัดน้ําเสีย 
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 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการพัฒนา          
6  แนวทาง 
  8.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมรูปประชาคม 
  8.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
  8.3 การพัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส่วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้  
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  8.4 การพัฒนารายได้  โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้  วิธีการหารายได้  รวมท้ังระบบการจัดเก็บ
ภาษี 
  8.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
  8.6 การให้บริการแก่ประชาชน  โดยจัดการให้ประชาชนท้ังในและนอกสํานักงาน  รวมท้ังการ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ  รวมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการท่องเท่ียว  มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง 
  9.1 การส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
  9.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเท่ียว 

จากยุทธศาสตร์ท้ัง 9 ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้นํามากําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เพ่ือนําไปเป็นเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วง ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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5. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

1. จัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า
ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานเพ่ือสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า
ให้ชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังให้เป็นไปตามกรอบท่ี
กําหนด 
3. จัดทําและปรับปรุงแผนกําลังท่ี
สอดคล้องกับความเป็นจริงตาม
ภารกิจหน้าท่ี 
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและ
ปรับวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่ 

ปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมใน
การทํางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างเพียงพอ 
3.กําหนดให้ความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ตําแหน่ง 
 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT 
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 
 4. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริมตามความ
ต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
5. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
6. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของกรมฯ 
7. การจัดทําฐานข้อมูลกลางใน
ด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
สะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดย
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นแนวทางการดํารงชีวิต 
3.สํารวจความพึงพอใจ/ความ
ต้องการของข้าราชการต่อการจัด
สวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของ
ข้าราชการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของข้าราชการ รวมท้ังมี
การประเมินผลเป็นระยะ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมาก
ข้ึน 
6. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายเน้นหนักให้
นําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของข้าราชการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของข้าราชการ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ี
ต่อเนื่อง ชัดเจนและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้าง
แรงจูงใจอ่ืน เก่ียวกับสวัสดิการให้มี
ความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนา
ความรู้ให้ตรงสายงานและการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูง
ต้องมีความต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบ แรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ึง
ข้าราชการท่ีมีสมรรถนะสูง 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ
ของบุคคลในการทํางาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผล 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีสิทธิ
ภาพและมีความหลากหลายยิ่งข้ึน 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

1. มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 
3. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมฯ 
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6. แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 1. การพัฒนาผู้บริหาร 
  1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ท่ีจังหวัดหรือกรมส่งเสริมฯ จัดอบรมสัมมนา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.2 การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส 
 2. การพัฒนาตําแหน่งระดับหัวหน้า 
  2.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ท่ีจังหวัดหรือกรมส่งเสริมฯ จัดอบรมสัมมนา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  2.2 การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส 
 3. การพัฒนาข้าราชการ พนักงานจ้าง 
  3.1 จัดให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้งตามแต่โอกาส 
  3.2 เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานจ้างท่ีมีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และส่งเสริม
ให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงข้ึนและจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในทุกๆด้าน 
  3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 4. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การทํางานทดแทนกัน 
  4.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสําหรับข้าราชการท่ีบรรจุใหม่ภายใต้
การสอนงานโดยบุคลากรท่ีมีความสามารถในหน้าท่ี 
  4.2 การปฐมนิเทศ แนะนําชี้แจงก่อนบรรจุใหม่ หรือแนะนําการทํางานทดแทนกัน 
    4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ 1 เดือน/ครั้ง เพ่ือให้มี
ความรู้เบ้ืองต้นในงานหลายๆ ด้าน 
 
7. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1. การเตรียมการและการวางแผน 
  1.1 แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
  1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น ได้แก่  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ 
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 2. การดําเนินการพัฒนา 
  2.1 การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม  เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนําข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นท่ีจะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
  2.2 วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ 

 3. การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เม่ือผ่าน
การประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 

1.1   แตง่ตั้งคณะทํางาน 
1.2   พิจารณาเหตุผลและความจําเปน็ 
1.3   กําหนดประเภทของความจําเปน็ 

สิ้นสุด 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่  
เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน การให้คําปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบตัิการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 
 

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

 
 
 

        จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบถึงความความสาํเร็จ  ความรู้ความสามารถ
และผลการปฏิบตัิงาน 

3. การติดตามและประเมินผล 
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8.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
 

 1. หลักสูตรการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง

ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
1.1  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

  1.2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
1.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
1.4 หลักสูตรด้านการบริหาร 
1.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2. วิธีการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจะดําเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอน

งานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น  
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จะดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและดําเนินการร่วมกับเอกชน 
เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ   
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นผู้ดําเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากร
บรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ  ซ่ึงสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ 

2.1 การปฐมนิเทศ 
2.2 การสอนงาน การให้คําปรึกษา 
2.3 การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2.4 การฝึกอบรม 
2.5 การให้ทุนการศึกษา 
2.6 การดูงาน 
2.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 

9. แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564– 2566 
ท่ี แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ท้ังนี้

ให้เป็นไปตามความต้องการฝึกอบรมของแต่ละ
บุคคล 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ 

2. การฝึกอบรมแนะสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยงานในจังหวัดจัดท้ังนี้ให้เป็นไปตามความ
ต้องการฝึกอบรมของแต่ละบุคคล 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ 

3. การศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

4. ส่งเสริมการศึกษาต่อ อย่างน้อยปีละ 1 คน เพ่ือให้มีวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
5. การประชุมประจําเดือน อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวใน

การทํางาน 
6. การสรรหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือการบริหารงาน ตามความจําเป็น เพ่ือให้เพียงพอต่อการทํางาน 
7. การฝึกทดลองการปฏิบัติงาน 

(สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่) 
เจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่ เพ่ือทดสอบความสามารถใน

การทํางานเบ้ืองต้น 
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10.  การติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงาน เพ่ือให้ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1.  การใช้แบบสอบถาม/ แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง   และแบบสอบถามติดตามการประเมิน 
ผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2.  การสัมภาษณ์ผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องเช่น  ผู้ บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เ พ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3.  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นผู้ดําเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 

 
 

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






































































