
 
 

หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

             ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ     และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ   
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบ
ใหม่และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์กร  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์กรเพ่ือให้องค์กรได้อย่างเหมาะสม 
        การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพพนักงานส่วนต าบล การพัฒนาระบบราชการ  จึงเป็นเป้าหมายส าคัญ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
บัญญัติให้การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ  ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิดความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรโดยน าระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้นั้น  เป็นการ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้  จึงเป็นสิ่งที่ดี  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การท างาน  ตัวชี้วัดความส าเร็จและปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในรูปแบบบูรณาการ เพ่ือผลักดัน
ยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลโดยเร็ว 
        ดังนั้น  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล  ให้มีสมรรถนะขีดความสามารถ  เพ่ือเป็นผู้ปฏิบัติที่ทรงความรู้ความสามารถ  พัฒนาตนให้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ จึงวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ กล่าวคือ 
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว 
      และมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  คือ แผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเป็นการปฏิรูป
ในลักษณะองค์รวมเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐ ไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการ
ท างานโดยวัดสัมฤทธิ์/มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส มีการบริหารงานที่รวดเร็วและคล่องตัว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 
 



 
 

โดยการปฏิรูประบบราชการ มีวิธีการดังนี้ 
          (๑) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ให้เป็นแบบมุ่งไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์การ 
       (๒) การปรับเปลี่ยนระบบงานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ เน้นการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็น
หลัก เพ่ือให้ตรวจสอบได้ง่ายและเน้นเป็นเครื่องมือในการวางแผน ดังนั้น งบประมาณจะชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์
หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
       (๓) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม จะมุ่งที่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
การท างานและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากความคิดความเชื่อเดิมๆ ไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่านิยม
รักศักดิ์ศรีมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผลงาน 
       (๔) การปรับปรุงโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม 
       (๖) สร้างระบบบริหารบุคคลและค่าตอบแทน มีการปรับเปลี่ยนระบบการก าหนดต าแหน่ง และ
เงินเดือนจากระบบยึดชั้นหรือระดับต าแหน่ง เป็นการยึดความสามารถและผลงานพัฒนารูปแบบการจ้างงานให้มี
ความหลากหลาย 
       (๗) สร้างระบบราชการให้มีความทันสมัย 
       (๘) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมายขององค์กร 
 

๑.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีสรรถนะและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

๒.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

๓.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ สามารถด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ สามารถขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๕.  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและสอดคล้องกับภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.  เพ่ือสร้างระบบราชการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ในการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
          หลักการ            เสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
คุณภาพชีวิตและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
         วิสัยทัศน์            พนักงานส่วนต าบลเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 
        พันธกิจ 
        ๑. สร้างระบบการพัฒนาก าลังคน การจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
       ๒. ส่งเสริมการการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างทีมงานและ
เครือข่าย โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 

๓. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ 
ทุกส่วนราชการในสังกัด อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม พึงด ารงตนอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ 

๕. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน 
กระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

๖. เสริมสร้างพัฒนาผู้น าและบุคลากรทุกระดับตามสมรรถนะ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 
เป้าหมาย 
๑. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับ ให้ปฏิบัติงาน 

อย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
๒. เพ่ือก าหนดรูปแบบ แนวทาง เนื้อหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือ 

ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสรรถนะการด าเนินงานต่างๆ 
๔. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ มี 

ความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
          การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
โดยใช้หลักการหรือวิธีการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ผลน่าเชื่อถือด้วยการก าหนด
จุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ในเชิงกว้าง เพ่ือตรวจสอบดูว่าสถานการณ์ใดบ้างท่ีเป็นโอกาส และ
สถานการณ์ใดบ้างท่ีเป็นภัยคุกคาม ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
    ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
    ต่อเหตุการณ์ 
๒. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงาน 
    ที่ปฏิบัต ิ
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
    ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๔. มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
    วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง 
    ภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน 
    ซึ่งกันและกัน 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ 
    และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ 
    รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด 
    รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจและ  
    ขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเท 
    ก าลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและ 
    การแข่งขัน 
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนา 
    พนักงานส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทาง 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพ 
    ชีวิตของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 
               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
โดยก าหนดขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในกรอบวิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
             (๑) การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน 
             (๒) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
            (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 
             (๔) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบลที่พร้อมอุทิศเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ในส่วนราชการต่างๆ ให้มี
คุณภาพและค่านิยม
สร้างสรรค์สามารถสร้าง
วัฒนธรรมการท างานแบบ
ใหม่ และได้รับการพัฒนา
สมรรถนะของแต่ละบุคคล
ตามจ าเป็น 

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
และพัฒนา
สมรรถนะของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

๑. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
พนักงาน 
ส่วนต าบลให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล 
๒. ก าหนดและประเมินขีด
ความสามารถและพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล
ตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับกลุ่ม ประเภทสาย
งาน และระดับต าแหน่ง 
๓.วางระบบและด าเนินการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มี
สมรรถนะตามความจ าเป็น 
๔. การติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑.มีการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
๒. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖o 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การพัฒนาตามกลุ่ม
ประเภทสายงาน 
๓. มีการวางระบบและ
ด าเนินการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล 
๔. มีการติดตาม
ประเมินผลพนักงานส่วน
ต าบล เมื่อมีการได้รับการ
พัฒนา 

 การพัฒนา
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ 

จัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลรายบุคคลให้สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล 
๒. การติดตามประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนบุคคล เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนา 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. มีการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล
รายบุคคลไว้ในแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
๒. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖o 
พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การพัฒนาตามแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล
รายบุคคล 

 
  



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลให้เป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
มีวินัย 

ส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 
ให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

๑. จัดท ายุทธ์ศาสตร์/โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบล 
๒. ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล โดยอาศัยแนวทางการ
พัฒนาตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. มีการจัดท ายุทธศาสตร์/
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ของพนักงานส่วนต าบล 
๒.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖o 
พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

 ก าหนดหลักเกณฑ์
และมาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑. จัดท ามาตรฐานหรือประมวล
จริยธรรมส าหรับการข้าราชการ
การเมือง พนักงานส่วนต าบล 
๒. มีการติดตามประเมินผลการ
กระท าผิดตามมาตรฐานหรือ
ประมวลจริยธรรม 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. มีการจัดท ามาตรฐาน
หรือประมวลผลจริยธรรม
ของพนักงานส่วนต าบล 
๒. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖o มี
การติดตามประเมินผลการ
กระท าผิดมาตรฐานหรือ
ประมวลจริยธรรม 

 
 

  



 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
 เสริมสร้างจิตส านึกการ

เป็นพนักงานส่วน
ต าบลที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

๑. จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๒. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับ
ระดับและความต้องการของบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓. จัดให้มีการเรยีนรู้และเข้าเข้าใจ
หลักการส าคัญของเรื่องของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากรในการเป็น
ข้าราชการที่ดี คือ 
๓.๑ หลักการบริหารงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๒ หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ 
๓.๓ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
๔. ส่งเสริมเชิดชูและถ่ายทอด
ประสบการณ์ของบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. มีการจัดระบบการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๒. ร้อยละ ๖o มีการจัดท าการ
โครงการหรือส่งพนักงานส่วน
ต าบลเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
๓. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖o 
พนักงานส่วนต าบลได้รับการ
ส่งเสริมเรียนรู้ตามหลักหลักธรร
มาภิบาลของรัฐหลักการ
บริหารงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจและก าลังใจ 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้พนักงานส่วน
ต าบลมีการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยมี
การก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน เพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจและ
ขวัญก าลังใจ 
 
 
 
 
 
 
 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
พนักงานส่วนต าบล 
 
 
 

๑. เร่งรัด/ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
สมรรถนะพนักงานส่วนต าบลโดย
จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลให้ครอบคลุม
ทุกต าแหน่ง 
๒. พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒. พนักงานส่วนต าบล
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖o ของแต่ละด้าน 

การสร้างแรงจูงใจ
และขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๒. พนักงานส่วนต าบลสามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการหรือผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ได้ตั้ง
หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไว้ 
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖o 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบลที่พร้อมอุทิศเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

พนักงานส่วนต าบล
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ 
แนวทางการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 
และสร้างจิตส านึกในการ
สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ดีขึ้น สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร 
และบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสมและ
จ าเป็นกับพนักงาน
ส่วนต าบล 

๑. จัดท าหลักสูตรและ
ด าเนินการพัฒนาความรู้เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น 
การคิดเชิงบวกการบริหาร
เวลา การพัฒนาจิต และ การ
ท างานเป็นทีม เป็นต้น 
๒. พนักงานส่วนต าบล
สามารถได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกคนทุกระดับ 
โดยก าหนดให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. มีการจัดท าหลักสูตรและ
มีการด าเนินการพัฒนา 
๒. พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖o 

พัฒนาระบบเพ่ือให้
พนักงานส่วนต าบล 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. มีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีในส่วน
ราชการ เช่น การแข่งขันกีฬา
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบล การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เป็นต้น 
๒. ส ารวจการมีส่วนร่วมของ
พนักงานส่วนต าบล 
๓. จัดท าระบบยกย่องเชิดชู
เกียรติพนักงานส่วนต าบลที่ดี
และมีเกณฑ์การลงโทษ
พนักงานส่วนต าบลที่
ประพฤติตนผิดวินัย 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. มีการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
๒. พนักงานส่วนต าบลมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
จัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o 
๓. มีการจัดท าระบบการยก
ย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน
ส่วนต าบลที่ดี และเกณฑ์
การลงโทษพนักงานส่วน
ต าบลที่ประพฤติตนผิดวินัย 

 

  



 
 

การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
          การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระดับหน่วยงาน   เป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ   ไปสู่การปฏิบัติ      เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการเนื่องจากมีมาตรการเป็นจ านวนมาก   นอกเหนือความรับผิดชอบ    เพ่ือให้การบริหารแผนการพัฒนา 
สู่ความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของหน่วยงานอื่นทั้งในภาครัฐละเอกชน 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาบุคลากร      การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ประสบความส าเร็จ นั้น  จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ กล่าวคือ 
         ๑.  ให้มีคณะกรรมการการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล    เพ่ือจัดท าหน้าที่เป็นผู้ 
วางยุทธศาสตร์  และแนวทางการด าเนินงาน  การให้ค าแนะน า  ปรึกษา  การสรรงบประมาณและทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
       ๒.  ให้ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือท างานร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของหน่วยงานในภาพรวม 

๓.  มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการต่างๆ การพัฒนา 
พนักงานส่วนต าบล  จ าเป็นต้องอาศัยการลงทุนทั้งในแง่ของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ 
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการประชาชนและการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีขีดความสามารถ
สูงขึ้น   ฉะนั้น  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างเพียงพอจะช่วยให้การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


