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  1. หลักการและเหตุผล  
 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน ( Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของ บุคลากร  องค์ความรู้  และการ บริหาร จัดการที่ดีตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 2 9 พฤศจิกายน  2545 ส่วนที่ 3 การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 258 - 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่
ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 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 าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 2 9  พฤศจิกายน   2545 ส่วนที่ 3              
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  จึงได้จัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ   2564 – 2566  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในต าแหน่งต่าง ๆ ในด้านความรู้ความ สามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ที่ก าหนดไว้ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หลักแก้ว  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกท้ังยังเป็น
การ พัฒนาทางด้านทัศนคติที่ด ีคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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  2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
          

    

 การพัฒนาบุคลากร   (Development of Personnel)  เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เนื่องจากความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง ก็อาจกลายเป็นคนที่หย่อน
ความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่อยู่
เสมอ ไม่ว่าวิทยาการและหน้าที่ความรับผิดชอบจะได้เปลี่ยนแปลงไป 

 

 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
            พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 133) ได้ให้ข้อคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิทธิผลของ
โรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะเพ่ิมข้ึนจากการที่
ระบบโรงเรียนให้โอกาสแก่เขาท่ีจะพัฒนาวิจัยความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากร
เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระท าตั้งแต่แรกเข้ามาท างานถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ 
            ประชุม รอดประเสริฐ ( 2528 : 132) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ 
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจ าแนกออกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 
            สมาน รังสิโยกฤษฎ์ ( 2522 : 80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็น
กระบวนการที่จะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการท างานอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
            นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์  (2525 : 208-209) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า 
เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้
แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
 

  กล่าวโดยสรุป  
          การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น
ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

3.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 
  3.2  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  
  3.3  เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

3.4  เพ่ือพัฒนา พนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี          
มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด 
(Conceptual Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

3.5  เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนัก
รู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ( Human Skills) เพ่ือบริหารและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
  3.6  เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งม่ันที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะใน
การบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หลักแก้ว และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
  3.7  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.8  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา       
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

3.9  เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4. เป้าหมายในการพัฒนา 
  
4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          บุคลากร  อันประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน  ในปี 
2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      บุคลากร  อันประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.  และพนักงานจ้างทุกคน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว    
มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ  
2564 - 2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

4.3  เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
            องค์การบริหารสว่นต าบลหลักแก้ว มีบุคลากรทีมี่ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิาน 
และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

  5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖ 4 – ๒๕๖6  ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ที่ 134/2563           
ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ    กรรมการ  
- หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ  
- นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด            

ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและ

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

  5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถใน  
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร    
อาจประกอบด้วย  

  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
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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 าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล ตามแผนการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุม โดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 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 าบลหลักแก้ว  เพ่ือให้เ ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพื่อ
สืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
  6. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนด

เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
   6.3 เพ่ือจัดท าร่างแผน พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  และ

น าส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
   6.4 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดอ่างทองให้ความเป็นชอบ  
   6.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร และจัดส่งแผนให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วน

ราชการในสังกัด 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.หลักแก้ว 
 

 นโยบายการพัฒนา
บุคลากร 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป้าหมายของ อบต. 

ประจ าปี  
     2564 -2566 

 
 บทบาท อ านาจหน้าท่ี

ของ อบต.หลักแก้ว 
 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าป ี

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

 แผนพัฒนา
บุคลากร  
อบต.หลักแก้ว 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 -2566 

 บุคลากรสังกัด 
อบต.หลักแก้ว 
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
บุคลากร 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

บุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน 
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  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่  
                จ าเป็นในการปฏิบตังิาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
                เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
                ทุกระดบั 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน 
               การปฏิบตังิาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ 
                เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ในองค์กร  
                ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ 
                เครือข่าย หนว่ยงานรฐั เอกชน และภาพ 
                ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ 
               คนอ่ืนและปรบัปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
                ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็น 
                เครือ่งมือในการพัฒนาศักยภาพและ 
                ความสามารถในการปฏิบตังิาน 
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   8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 
  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  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis 
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้าน ก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

 
จุดแข็ง   S จุดอ่อน   W 

 
1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีมและสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
4. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
5. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
6. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอ านวย

ความสะดวกทั่วถึง 
7. ขอบเขตการท างานมีความชัดเจน 
 

 
1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ท างานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 
8. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ค่อนข้างน้อย 
 

โอกาส   O ข้อจ ากัด  T 
1. อบต.หลักแก้ว ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง

ด้านการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. อบต.หลักแก้ว ให้ความส าคัญต่องานการ

เจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายผู้บริหาร และนโยบายรัฐ มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 
ไม่มีความชัดเจน ขาดแนวทางในการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง 
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  9. หลักสูตรการพัฒนา 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  2 9  พฤศจิกายน   2545   ก าหนดให้ต้อง
พัฒนา  5   ด้าน  ได้แก่ 

1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างน้อย  1  หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 
การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 

 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก  
6 เดือน ดังนี้ 

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

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  พนักงานจ้างบางต าแหน่ง    ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้อง
ด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  

 
 

  10. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 

วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดอ่างทอง หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อน 
มอบหมายงาน 

6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ  1   ครั้ง 
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หลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา อบต.   
นายก อบต.  1. หลักสูตรนายก อบต. 

2. ภาวะผู้น ากับการบริหารท้องถิ่น 
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม 
   หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ/   
   สัมมนา 

 
 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

รองนายก อบต. 1. หลักสูตรรองนายก อบต. 
2. ภาวะผู้น ากับการบริหารท้องถิ่น 
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เลขานุการนายก อบต. 1. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 
2. ภาวะผู้น ากับการบริหารท้องถิ่น 
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

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

2. ภาวะผู้น ากับการบริหารท้องถิ่น 
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม 
    หลักธรรมภิบาล 
4. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   
ปลัด อบต.  
 

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

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
โดยวิธีการ ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน /
ให้ค าปรึกษา 
และอื่น ๆ 
 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

รอง ปลัด อบต.  
 

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

ช่วงเวลาพัฒนา 

ส านักปลัด    
หัวหน้าส านักปลัด  1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น งาน

อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
ตามลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

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

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั  

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

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

  ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ  
  ข้อบัญญัติฯลฯ 

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

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 
  ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ งานธุรการ 
  งานประสานงานท่ัวไป งานสารบรรณ   
  งานสภา   งานรัฐพิธี  ฯลฯ 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้าง  ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 
    ต าแหน่ง เช่นงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ลฯ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
    เช่น งานธุรการ งานประสานงานท่ัวไป 

งานสารบรรณ งานสภา งานรัฐพิธีฯลฯ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต ์
    มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมาย 
    จราจร ฯลฯ 

กองคลัง    

ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น งาน 
    ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การบริหาร  
    การเงินการคลัง  งานบัญชีงานพัฒนาและ 
    จัดเก็บรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
    และพัสดุ งานควบคมงบประมาณ 

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

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

 เช่น งานการเงินและบัญชี การงบประมาณ
การติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และบัญชี ฯลฯ 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

นักวิชาการพัสด ุ 1.  สมรรถนะหลัก 
1. สมรรถนะประจ าสายงาน 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 

  ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งาน  
  ทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ ฯลฯ 

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

พนักงานจ้าง  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 

2.   สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.   งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 

  ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งาน  
  ทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

กองช่าง    

ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 
1. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  

  ต าแหน่ง 

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  

 ต าแหน่ง เช่น งานเขียนแบบ งานก่อสร้าง 
 งานประมาณการ งานบูรณะ ซ่อมแซม ฯลฯ 

พนักงานจ้าง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
4. 3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  

 ต าแหน่ง เช่น งานเขียนแบบ งานก่อสร้าง 
 งานประมาณการ งานบูรณะ ซ่อมแซม 
ฯลฯ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
   เช่น งานอ านวยการ  งานประสานงาน  
  ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี     
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น งาน 
    ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การบริหาร  
    งานสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไป 
    งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารสุข 
    งานควบคุมและป้องกันยาเสพติด ฯลฯ 

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

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

พนักงานจ้าง  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1.  สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
    เช่น งานบริการสาธารณสุข  งานส่งเสริม 
    สุขภาพ งานการสุขาภิบาล  งานด้าน 
    สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต ์
    มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมาย 
    จราจร ฯลฯ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

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

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย ์
    พัฒนาเด็กเล็กงานโรงเรียน งานศาสนาฯลฯ 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

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

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง  
  ปฏิบัติการ /   
   สัมมนา 
- การสอนงาน/   
 ให้ค าปรึกษา    
 และอื่น ๆ 
 ตามหลักสูตร 
ตามสายงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 7. สมรรถนะหลัก 
8. สมรรถนะประจ าสายงาน 
9. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 
  ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ งานธุรการ 
  งานประสานงานท่ัวไป งานสารบรรณ   
  งานสภา   งานรัฐพิธี  ฯลฯ 

พนักงานจ้าง  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
    เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย   
    การเขียนโครงการ  งานประเมินผล   
    การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ประจ าสาย
งานของบุคลากร  

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

210,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90 
 
 

210,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การท างานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอื่น 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม  

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

300,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของบุคลากรในสังกัด อบต.หลักแก้ว 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม 

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

150,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม 

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

150,000    กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
ประจ าปี 2561 

ร้อยละของพนักงาน 
บรรจุใหม ่ 

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

20,000  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้
บุคลากรในสายงานของตนเอง 

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

30,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

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

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

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 โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหม้  
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถท าหน้าท่ีของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไฟไหม้  

60,000    งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

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

-    ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

150,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละผู้ได้รับการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านต้านการทุจริต ร้อยละ90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

210,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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 หน้า 24 
 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

3 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ต าบลหลัก
แก้ว 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรู้การต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ90 

-    ทุกส่วน
ราชการ 

4 กิจกรรมแอพพลิเคช่ันกฎหมาย ปปช. มาตรา 
100 และ 103 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้าง
เสริมองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย 
ปปช. มาตรา 100  
และ มาตรา 103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ปปช 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ปปช. 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

5 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 

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

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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 หน้า 25 
 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

7 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว  
 

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

-    ส านักปลัด  
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 หน้า 26 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 

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

-  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จ านวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได้ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

-    ทุกส่วน
ราชการ 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีเปิดเผยข้อมูลการจัดจัดซ้ือจ้าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

-    กองคลัง 
งานพัสด ุ
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 หน้า 27 
 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

25
64 

25
65 

25
66 

4 มาตรการยกระดับการคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน  
 

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

30,000    งานวิชาการ
และแผน 

5 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่โอน(ย้าย) เข้า
มาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการพัฒนา  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่โอน(ย้าย)ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่โอน(ย้าย)เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ด ี

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

6 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัยและ
รักษาวินัยในการท างาน 

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน 

30,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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 หน้า 28 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับภาวะการ
เป็นผู้น า 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้น า 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส่วนต าบลสามารถปฏิบัติหน้าที่ความเป็นผู้น า 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีภาวะการเป็นผู้น าและบังคับ
บัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

60,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มีภาวะการเป็นผู้น าและ
บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

60,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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 หน้า 29 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 
ไทยแลนด์ ยุค 4.0 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรทุกคนสามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

30,000  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

4 บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรทุกคนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

30,000  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นท่ีต าบลหลักแก้ว 

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

30,000    กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
และทุกส่วน

ราชการ
ร่วมกัน 

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
“เด็กไทยโตไปไม่โกง” 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ต าบลหลักแก้ว มีเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ 

300,000    ส านักปลัด 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการด้วยใจรับใช้
ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไป
จัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.หลักแก้วร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 

20,000    ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบพ่ี
เลี้ยงในองค์กร ทุกงานใน อบต.หลักแก้ว 

ร้อยละของผู้มาติดต่อ
ราชการงานการเจ้าหน้าท่ี 

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

-    ทุกส่วน
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการ    
แผ่นพับ คู่มือการท างาน  กฎระเบียบการ
ปฏิบัติราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสังกัด 
 

ร้อยละบุคลากรในส านักงาน
(เฉพาะพนักงานส่วนต าบล) 

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

-    ทุกส่วน
ราชการ  

 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566                                    องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว   

 

 หน้า 32 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

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
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 
 

-    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 
 

90,000    ทุกส่วน
ราชการ 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

3 โครงการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการท างานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

90,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์ ปีละไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม) 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย 

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

-    ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
บุคลากร 
 
 

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

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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  11. การติดตามและประเมินผล 

ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา บุคลากร ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว  ประกอบด้วย 
   1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ประธานกรรมการ  

  2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว   กรรมการ  
3.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ  

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

 

  มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา บุคลากร เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1)  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง 

2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 

3)  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
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บทสรุป 
 
 

 การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนา บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้ ตามระเบียบกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล  ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


