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ส่วนที่ ๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์               
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕            
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ข้อ ๒๕๘-๒๙๕  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนา              
ผู้ได้รับการบรรจุเข้า รับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้ รู้ระเบียบ             
แบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี            
โดยการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนด เช่น การพัฒนา  
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือ               
การพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตำบล                 
ที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดเป็น                   
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้ บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และ                
อาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ 
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตำแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนด                 
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล น้ัน 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จึงได้หาความจำเป็น   
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหน่ง ตามที่กำหนด  ใน
ส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดทั้งความจำเป็นในด้านความ รู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง              
ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม    จึงจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขึ้น 
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ส่วนที่ ๒ 
๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ได้เรียนรู้แบบแผน                     
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตน                 
เป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.กำหนด 

        ๑.๒  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
 ๑.๓  เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

 ๑.๔  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๕  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา          
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดำรง
ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 ๑.๖  เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
 ๒.๑  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลเข้าใจ

แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 ๒.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด

ประโยชน์ของส่วนรวม 
 ๒.๔ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับ               

ที่สูงขึ้น 
 ๒.๕ เพื่อให้การประสานการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
 ๒.๖ เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน 
   ๑.๑  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร  
   ๑.๒  แผนงานการจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ 
          หน่วยงานต่างๆในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
   ๑.๓  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
   ๑.๔  แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น  
      (หลักสูตรกลาง) 
๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
      (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 
๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา

กำลังคน 
๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
๔. วิสัยทัศน์  พันธกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกร              
ในความรับผิดชอบ ดังน้ี 
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  พัฒนาการทำงานให้ทันสมัย ” 
 

ยึดม่ันธรรมาภิบาล  
              หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ   
ภาคธุรกิจ  เอกชนและภาคประชาชน  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  และต้ังอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  
ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังน้ี 

1. หลักนิติธรรม  ( The  Rule  of  Law ) 
หลักนิติธรรม หมายถึง  การปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการ  

ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ  หรืออำนาจของตัวบุคคล  จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และ
ความยุติธรรม  รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย  

2. หลักคุณธรรม  ( Morality ) 
หลักคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  

ไปพร้อมกันเพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริต  
เป็นนิสัยประจำชาติ 

3. หลักความโปร่งใส  ( Accountability ) 
หลักความโปร่งใส  หมายถึง  ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย  ตรงข้ามหรือเกือบ 

ตรงข้ามกับการทุจริต  คอร์รัปชั่น  โดยที่เร่ืองทุจริต  คอร์รัปชั่นให้มีความหมายในเชิงลบ  และความน่า
สะพรึงกลัวแฝงอยู่  ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก  และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข  ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่ายและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน  
ในการน้ีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส  จึงขออัญเชิญ พระราชกระแสรับสั่งในองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  ได้แก่  ผู้ที่มีความ 
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สุจริตและบริสุทธิ์ใจ  แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากว่าผู้ที่มีความรู้มาก  แต่ไม่มี
ความสุจริต  ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

4. หลักการมีส่วนร่วม  (  Participation ) 
หลักการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน 

ร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
และหรือคณะทำงานโดยให้ข้อมูลความคิดเห็นแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ  

5. หลักความรับผิดชอบ  ( Responsibility ) 
หลักความรับผิดชอบ  หมายถึง  การตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ  การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง  

6. หลักความคุ้มค่า  (Cost-effectiveness or Economy ) 
หลักความคุ้มค่า  หมายถึง  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 

 ดังนั้น เงื่อนไขความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
และตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ท่ี  “การทำงานด้วยใจ”    ซึ่งหมายความว่า   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล   สมาชิกและเจ้าหน้าที่   ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำงานด้วยลักษณะที่ดีดังต่อไปน้ี    ที่จะทำให้
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประสบความสำเร็จได้ คือ 
  1.  ผู้นำท้องถิ่นมีจิตใจต้ังมั่น ทุ่มเท เพื่อแก้ไขปัญหา ความทุ่มเทต้ังใจ ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ ของการบริหารจัดการที่ดี   
  2.  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน    ซึ่งรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลใช้อยู่ 
คือการจัดทำเวที  “ประชาคม”   ให้ประชาคมเข้ามาร่วมจัดทำแผนพัฒนาตำบล    ถือเอาความเห็นความ
ต้องการของประชาคมเป็นหลัก 
  3.  ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างเอาจริงเอาจัง ทั้งหลักคุณธรรม  นิติธรรม ทำถูกต้อง
ถูกกฎหมาย กฎระเบียบ หลักความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่องค์กรมีต่อประชาชนในท้องถิ่น หลักความ
โปร่งใส/ตรวจสอบได้  ไม่มีนอกมีใน  ไม่มีเปอร์เซ็นต์  พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่าย หลักการมีส่วนร่วม    
สร้างการมีส่วนร่วม    และให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และหลักประสิทธิภาพ    และประสิทธิผล 
ทำงานอย่างประหยัด   คุ้มค่า   เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  ซึ่งหมายความว่า    
องค์การบริหารส่วนตำบล   ได้ทำงานอย่างถูกต้อง   ยุติธรรม   เสมอภาค  ถูกใจประชาชน  ซื่อสัตย์  สุจริต 
เปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมกับรับการตรวจสอบ  ประหยัด  เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

 4.  ประสานทรัพยากร    ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องทำ
หน้าที่ประสานทั้งภายในและภายนอกชุมชน     เพื่อระดมความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ     ทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน    ภาคประชาชน    และภาคธุรกิจเอกชน   สร้างเป็นพลังสนับสนุน การทำงาน เพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชน  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 

 5.  ความร่วมมือของชุมชน  ความมีเอกภาพของชุมชน   ด้วยสำนึก    “รักท้องถิ่น”    และ
ความต้องการ   “ความสำเร็จร่วม”   ของชุมชน    ถือเป็นอีกเงื่อนไขนำมาสู่ความสำเร็จขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล    เพราะหากองค์การบริหารส่วนตำบล   ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้ว   ย่อมไม่สามารถ
ดำเนินการใด ๆ  ให้สำเร็จได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติ  ตามกฎ   กติกา   ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน   เพื่อ
ความสงบสุขของส่วนรวม 
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 6.  มีระบบสะท้อนความคิดเห็น  ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แม้จะเรียกได้
ว่าใช้กระบวนวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน   และมีความร่วมมือของชุมชนแล้ว    ก็ยังไม่อาจประกัน
ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลได้  องค์การบริหารส่วนตำบลจำเป็นจะต้องมีระบบให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชน  ได้สะท้อนความคิดเห็น  มีระบบหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  หรือจัดเวทีองค์การบริหารส่วน
ตำบลสัญจรไปบริการและรับฟังความเห็น ความต้องการของชุมชน  แล้วหาทางขจัดปัดเป่าทุกข์ยากเดือดร้อน
เหล่าน้ัน   เพราะหากไม่มีการรับฟัง   ความคิดเห็น   ไม่สนใจในเรื่องราวความเดือดร้อน นาน ๆ เข้า   ชุมชน
ย่อมเบื่อหน่ายและปฏิเสธการนำ  หรือไม่ใส่ใจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งหมายความว่า  
องค์การบริหารส่วนตำบล  ย่อมขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  และขาดความร่วมมือจากประชาชนไปโดย
ปริยาย    ซึ่งเมื่อน้ันการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่อมไม่อาจก้าวเข้าสู่หลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
ครบถ้วน 
 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (R : Result Orientation) : ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิด
ผลดีต่อหน่วยงาน  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเหมือนหน่ึงการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการ
ทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม และ รักษาผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

  พัฒนาการทำงานให้ทันสมัย (M : Modern)  : มีความทันสมัยโดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) 
มีทักษะ, เทคนิค, มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในองค์กร และสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   
พันธกิจ 

- สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
- ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ   ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและ

เครือข่าย โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง             

ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองและทั่วถึง 
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
- ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติ             

ในกระบวนการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน 
 

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
- บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมืออาชีพ 

(Knowledge Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
- ระบบการพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มีมาตรฐานสามารถรองรับ

ภารกิจการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
- กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มีความ

ต่อเน่ือง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕.  การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Sterngths : S) 
1. มีการทำงานเป็นทีม มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความต้ังใจที่จะให้บริการประชาชน 
3. พนักงานส่วนตำบลมี โอกาสเข้าถึงระบบสารส นเทศได้อย่างทั่ วถึง มีการติดต้ังระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน 
4. มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเน่ืองจากมีอัตราว่างตามกรอบอัตรากำลังและ

ได้ดำเนินการสรรหาแต่ไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน 
๒. พนักงานส่วนตำบลบางส่วนต้องรับผิดชอบงานหลายด้านเน่ืองจากมีอัตราว่างตามกรอบ

อัตรากำลังทำให้เกิดภาวะงานล้นคน 
๓. ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วขึ้นสามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. พนักงานส่วนตำบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มีอัตราว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มี

ความสำคัญ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติไม่มีความรู้เฉพาะด้าน จึงอาจทำให้การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ 

2. พนักงานส่วนตำบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
4. งบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอ จึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่า

การพัฒนาคน 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม

กำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
น 

ทำงานตามคำสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สัง่การ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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๖.  ความต้องการ/คาดหวังของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 
3. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์   

ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหาร 

ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทำ cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดทำเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของตัวบุคคล  ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนตำบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนตำบลมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
     องค์กร 
4. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม 
5. พนักงานส่วนตำบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

  ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 
3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่               

การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้ ต้องพัฒนา                  
5  ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป         
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหน่ึงตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่ เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน             
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและ            
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ดังน้ัน จึงให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร              
หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
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หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.2558-2560) 
 

1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
3. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 
4. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
5. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
6. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
7. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
8. หลักสูตรนักบริหารงาน  อปท. 
9. หลักสูตรหัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
10. หลักสูตรผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
11. หลักสูตรผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
12. หลักสูตรนิติกร 
13. หลักสูตรบุคลากร 
14. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
16. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
17. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
18. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ /เจ้าพนักงานธุรการ 
19. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
20. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ /เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/ เจ้าพนักงานพัสดุ 
22. หลักสูตรช่างโยธา / นายช่างโยธา 
23. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
24. หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง 
๒5. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
26.  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
27. หลักสูตรการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพื่อการทำงานที่มี 
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 
 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินการ โดยใช้วิธีดังน้ี 
                     ๑. วิธีการดำเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจำเดือนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คำปรึกษา 
                    ๒. แนวทางการดำเนินการ 
                       การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรของ  องค์การบริหารส่วนตำบล            
ทุ่งท่าช้าง นอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังน้ี 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เป็นผู้ดำเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ป ีงบประมาณ ๒๕๕8 ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 
                       ๓.๒ ปี งบประมาณ ๒๕๕9 ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 
                       ๓.๓ ป ีงบประมาณ ๒๕60 ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
                           องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลั กสูตรด้านการบริหาร  หลักสูตรด้านคุณ ธรรมและจริย ธรรม                 
ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ 5 
    

 
 
 
 
 
 



21 
ส่วนที่ 5 

งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา        

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ท่ีมาของ 

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 
18 
19 

 
20 
21 
22 
23 
24 

 
25 

 
 

26 
27 

 

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หลักสูตรเลขานุการนายก อบต. 
หลักสูตรประธานสภา อบต. 
หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
หลักสูตรนักบริหารงาน  อปท. 
หลักสูตรหัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงาน
ทั่วไป) 
หลักสูตรผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
หลักสูตรผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
หลักสูตรนิติกร 
หลักสูตรบุคลากร 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ /เจ้าพนักงานธุรการ 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ /เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/ เจ้าพนักงานพัสดุ 
หลักสูตรช่างโยธา / นายช่างโยธา 
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ทุกตำแหน่ง 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
หลักสูตรการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
60,000 

 
 

20,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
60,000 

 
 

20,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
60,000 

 
 

20,000 
10,000 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี 
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ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทำรายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน             

ทำการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. นำข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

4. ผู้บั งคับบัญชา นำผลการประเมินไปพิจารณา ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ                              
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี             
โดย core  team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 

         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งท่าช้าง  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 
 ๓.  ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 

4.  ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
5.  หัวหน้าสำนักงานปลัด            กรรมการ 

 6.  บุคลากร            เลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนตำบล  
กำหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง แล้วเสนอ
ผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างทราบ 

 
บทสรุป 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล                
ทุ่งท่าช้าง สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและ
การถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่ จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจ            
บางประการที่ไม่มีความจำเป็น อาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่ จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ    
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

สิ้นสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 

 

       

             การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความความสำเร็จ  
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 


