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   แผนการพฒันาพนักงานสว่นต าบล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖  

 

 
 
 
 
   

องค์การบรหิารสว่นต าบลตาออ็ง 
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บทท่ี ๕ 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้ถูกน ามาสรุปเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบคุลากรองค์การบริหารสว่น
ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ใหม่ และจัดท าเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความ
เข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึง
ประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 
 

พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในงานอย่างสูงสุด 
  ๒. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง 

๓. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
๔. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
  ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับช้ัน 
  ๓. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน”็ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนา และมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวช้ีวัด เพื่อการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร 
 

ตัวชี้วัด 

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสงูสุด ทันต่อ 
    เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
    เป็นเครื่องมือหลกัในการบรหิารจัดการ 
    การพัฒนา 

๑. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
    ในระดับที่องค์กรคาดหวัง (% Competency Fit) 
๒. จ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อป ี

๒. เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 
   การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการ 
   ทุกระดับช้ัน 

๑. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รบัการพัฒนาหรอื 
   เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
๒. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

๓. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
   “คน”็ที่เข้มแข็งให้แกผู่บ้ังคับบัญชาเพือ่ใช้ 
   ในการจูงใจพฒันาและมอบหมายงาน 
   ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหนง่ 
   ผู้บังคับบัญชาที่ไดร้ับการพฒันาในเรือ่งภาวะผู้น า 
   และการบรหิารคน 
๒. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อผู้บังคับบญัชา 

๔. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่าง 
   มีความสุข 

๑. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม 
   พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
   ปฏิบัติงาน 

๕. ส่งเสรมิวัฒนธรรมการเรียนรูเ้พื่อมุ่งสู่การเป็น 
   องค์กรแห่งการเรียนรู ้

๑. จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคน 
    ที่บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
๒. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รบัการคัดเลอืกให้ได้รบัรางวัล 
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บทท่ี ๖ 
หลักสูตรกำรพัฒนำ 

 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้พิจารณาและ
ให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การบริหารและคุณธรรม และจริยธรรม  
ดังนี้  
   ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วย  

ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด  
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นิติกร 
นักวิชาการเกษตร 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้าง 

กองคลัง  ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการกองคลงั 
นักวิชาการคลัง 
นักวิชาการเงินและบญัชี 
นักวิชาการจัดเกบ็รายได ้
นักวิชาการพัสด ุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
เจ้าพนักงานพสัดุ 
พนักงานจ้าง 

กองช่ำง ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายช่างโยธา 
พนักงานจ้าง 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
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ครู 
พนักงานจ้าง 

กองสวัสดิกำรสังคม  ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
นักพัฒนาชุมชน 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้าง 

  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

  กำรก ำหนดวิธีกำรพัฒนำ โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น 
การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการท างาน การมอบหมายงาน
การหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตาม และประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 

  กำรก ำหนดตัวชี้วัดแผนงำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
  เพื่อให้การติดตามความส าเร็จ และความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบคุลากรที่ได้ก าหนด
ไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์หลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนดตัวช้ีวัดนั้นต้องมี
ความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร        
ได้ก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


