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สําหรับบุคลากรแตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ท้ังในดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ดานความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง        
ดานการบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรใหสอดคลองกับบทบาท    
และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา อีกท้ังยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร  ตอไป 
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บทที ่1 
บทนํา  

 

ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

    ประวัติความเปนมาของบานทาจําปานี้  ไดเคาเรื่องมาจากหลายแหลง ท้ังท่ีเปนเอกสารและ
บุคคล ซ่ึงผูเขียนไดไปศึกษาคนควา สอบถามจากผูเฒาผูแกในหมูบานทาจําปา  คือ 
  1.  คุณลุงกัน สาปา 
  2.  คุณลุงพัน วิเศษรัตน 
  3.  คุณลุงสุริกา กํ่าซอน 
 

   ความเปนมาเริ่มตน 
เม่ือปมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170 พ.ศ.2351 ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธ   

ยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 มีชาติพันธุไทเผาหนึ่ง เรียกวา ไทญอ อยูท่ีเมืองหงสาวดีตอนเหนือของเมืองหลวง
พระบาง  ราชอาณาจักรลาวปจจุบัน เมืองนี้ตั้งอยูบนฝงแมน้ําโขง ในครั้งนั้นมีหัวหนาใหญชื่อ“ทาวหมอ”        
มีภรรยาชื่อ สุนันทา ไดพาครอบครัว บาวไพร ประมาณ 100 คน ลองแพมาตามลําน้ําโขง เนื่องจากถูกเนรเทศ                
ดวยเหตุการเมือง เม่ือมาถึงนครเวียงจันทร ทาวหมอไดขอเขาสวามิภักดิ์พ่ึงพระบรมสมภารเจานครเวียงจันทร  
เจาอนุวงศ ผูครองนครเวียงจันทร จึงอนุญาตใหพาครอบครัว สมัครพรรคพวกไปตั้งหลักฐานท่ีปากน้ําสงคราม    
ซ่ึงเปนชัยภูมิท่ีเหมาะอุดมดวยธัญญาหาร (ท่ีใหทาวหมอไปอยูไกล  ก็เพราะตองการใหอยูหางๆ นครหลวงพระ
บาง  คนถูกเนรเทศตองใหอยูไกลๆ)  เม่ือทาวหมอสรางเมืองใหมเรียบรอยแลว  เจาอนุวงศผูครองนครเวียง
จันทร     เห็นวา ทาวหมอเปนหัวหนาท่ีดี จึงตั้งใหเปน “พระยาหงสาวดี” เมืองท่ีตั้งใหมนี้อยูริมปากน้ําสงคราม
ขางเหนือ  อยูฝงขวาของแมน้ําโขง ใหนามเมืองวา“เมืองไชยสุทธิ์อุตตมบุรี”(ปจจุบันเรียกตําบลไชยบุรี                         
อยูเหนืออําเภอทาอุเทนไปประมาณ 16 กิโลเมตร) ไดตั้งทาวเล็กนองชายทาวหมอเปน อุปฮาดวังหนา            
พระยาหงสาวดี (หมอ) มีบุตรชายคนโตชื่อ “ทาวโสม” เม่ือญาติพ่ีนองบริวารของพระยาหงสาวดี (หมอ)         
ทราบขาวการเปนเจาเมืองและความอุดมสมบูรณ จึงไดพากันอพยพตามลงมาอยู กับพระยาหงสาวดี                
อีกประมาณ 500 คน 

   ในครั้งนี้  หลวงพอเปา ไดพาคนสวนหนึ่งลองเรือลงมาตามแมน้ําโขงทางใต และได ข้ึน         
ตั้งบานเรือนท่ีริมแมน้ําโขง บริเวณทิศเหนือของบานทาจําปา (ปจจุบันเปนทุงนามีตนไมและปาไผ เรียกวา 
“บานสิมเกา”) ซ่ึงในตอนนั้นบริเวณท่ีตั้งบานยังคงสภาพเปนปาทึบ มีตนไมใหญ และมีสัตวปามากมาย      
หลวงพอเปา จึงพาคนท่ีติดตามตั้งบานเรือนท่ีนั้น ซ่ึงมีประมาณ 5–6 ครัวเรือน ตอมาก็ไดมีคนอพยพ             
มาอยูมากข้ึน ท้ังจากคนไทยและคนฝงประเทศลาว ซ่ึงชาวบานไดยึดอาชีพเกษตรกรรมทํานา ทําไร ทําสวน 
และลาสัตวหาเลี้ยงชีพ และบริเวณใกลหมูบานนั้น มีหนองน้ําแหงหนึ่งชื่อวา “หนองพอก” ซ่ึงเปนแหลงน้ํา     
ท่ีสัตวปาท้ังหลายลงมากินน้ําเปนประจํา ดังนั้น ชาวบานท่ียึดอาชีพเปนพรานปา จึงพากันมาดักสัตวปาท่ีนี่            
และไดทําสัญลักษณ ดวยการบากตนไมไวใหรูตอมาจึงเรียกชื่อ 

หมูบานวา “บานพรานบาก”และเพ้ียนเปน “บานพันบัก” เพราะไทญอ  พูดสําเนียงหวน 
อักษร“ญ” ข้ึนนาสิก เสียงสระ“ใ”จะเปนสระ “เออ” ท้ังหมด เชนคําวา “ใต” เปน“เตอ” ใน เปน “เนอ”ฯลฯ 
คลายสําเนียงชาวหลวงพระบาง ซ่ึงผิดแผกไปจากชาวเมืองท่ัวไป 

/แตเดิมนั้น... 
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แตเดิมนั้น บานทาจําปา บานคําพอก และบานทาดอกแกว  เปนหมูบานเดียวกัน หลังจาก     
มีประชากร  ขยายมากข้ึนเปนลําดับนั้น  ตอมาเกิดเหตุการณไฟไหมหมูบาน ชาวบานจึงพากันยายบาน        
ไปตั้งอยูแหงใหม โดยแยกออกเปน 3 กลุม คือ 

กลุมท่ี  1 ไปตั้งหมูบานอยูทางทิศเหนือของบานเดิม  เรียกวา “บานพรานบักเหนือ”     
(บานทาดอกแกว) 

กลุมท่ี  2 ไปตั้งบานอยูทางทิศตะวันตกของบานเดิม  เรียกวา “บานพันบักทุง”           
(บานคําพอก) 

  กลุมท่ี  3   ไปตั้งบานอยูทิศใตของบานเดิม  เรียกวา  “บานพันบักทา” (บานทาจําปา) 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 91 หมู 5 บานทาดอกแกว ตําบลทาจําปา  
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม  โดยไดยกฐานะจากสภาตําบลฯ เปนองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา         
เม่ือวันท่ี  29 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตดังตอไปนี้ 

 ทิศเหนือ จด     ตําบลไชยบุรี  อําเภอทาอุเทน 
  ทิศใต  จด     ตําบลทาอุเทน  อําเภอทาอุเทน 
  ทิศตะวันออก จด     แมน้ําโขง 

  ทิศตะวันตก จด     ตําบลนาขม้ิน อําเภอโพนสวรรค และตําบลนาคํา  อําเภอศรีสงคราม 

 เขตการปกครองและบริหาร 
  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีเขตพ้ืนท่ีปกครองครอบคลุมของตําบลทาจําปา ท้ังหมด   
15 หมูบาน  ไดแก  

หมูท่ี  1  บานทาจําปา   หมูท่ี  9  บานหวยพระ 
หมูท่ี  2  บานทาจําปา   หมูท่ี  10  บานดอนติ้ว 
หมูท่ี  3  บานคําพอก   หมูท่ี  11  บานทาแต 

 หมูท่ี  4  บานคําพอก   หมูท่ี  12  บานนาดอกไม  
หมูท่ี  5  บานทาดอกแกว   หมูท่ี  13  บานปุงแก 

 หมูท่ี  6  บานทาดอกแกว   หมูท่ี  14  บานหวยพระ 
หมูท่ี  7  บานคําเตย    หมูท่ี  15  บานดอนแดงนอย 
หมูท่ี  8  บานดอนแดง 

 

 

 

 

 

/กรอบอัตรากําลัง... 
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กรอบอัตรากําลัง  

 

ลําดับ
ท่ี 

สวนราชการ 
พนักงาน     
สวนตําบล 

พนักงาน
ครู ฯ      ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม 

1 สํานักปลัด 6 - 2 

 

 

7 
 

8 23 

2 กองคลัง - - - 

 

 

3 
 

- 3 

3 กองชาง 2 - - 

 

 

2 
 

2 6 

4 
สวัสดิการ

สังคม 
1 - - 1 - 2 

5 การศึกษาฯ - 10 - 1 - 11 

รวม 9 10 2 

 

 

14 
 

10 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร... 
 



 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ไว  6 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
   1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   
     2.  ยุทธศาสตรดานบานเมืองนาอยู      

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
4. ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว     
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ   

  6. ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร    

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
1.  สงเสริมสุขภาพของประชาชน 
2.  สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
3.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. กอสราง / ปรบัปรุง / บํารุงรักษา สะพานและรางระบายน้ํา 
5.  พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ 
6.  ขยาย / ปรับปรุง / ซอมแซม ไฟฟา 
7.  กอสราง / ขยาย /ปรับปรุง / ซอมแซมประปาหมูบาน / จัดหาน้ําดื่ม 
8.  นําบริการไปสูชุมชน 
9. สงเสริมการศึกษา 
10. สงเสริมสุขภาพนักเรียน 
11.  สงเสริมศาสนาและวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
12.  สรางจิตสํานึกและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
13.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
14.  สงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว 
15.  สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
16.  พัฒนาระบบการบริหารงานคลังใหทันสมัย 
17.  พัฒนาการเมืองและการบริหาร 
18.  พัฒนาบุคลากร 

 

วิสัยทัศน (VISION) ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
“เศรษฐกิจดีอุดมสมบูรณ สะดวก – สบาย  เปนเมืองนาอยู  วัฒนธรรมเดน” 

 
 
 

พันธกิจ  (MISSION) 
  1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน 
  2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ  เสถียรภาพ และเปนธรรม 
  3. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  4.พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเกิดธรรมาภิบาล ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

/1. หลักการ... 
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1. หลักการและเหตุผล  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2545 หมวด 12        
การบริหารงานบุคคล สวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 258 -261 กําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลมี การพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ
เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงานสวน
ตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงาน
สวนตําบลท่ีดี โดยองคการบริหารสวนตําบล ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ          
ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวน
ตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวน
ตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณา เห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ใหองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) องคการ
บริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2545 กําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล  ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีระยะเวลา 3 ป          
ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2558 - 2560 ข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ     
และประสิทธิผล  
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2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  

1) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ  

2) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดรับการพัฒนา
เก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีความรูและเกิดทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง  

4) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีความรูและเกิดทักษะ
ในดานการบริหาร  

5) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เห็นสมควร   

ใหจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้  
1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา             

และงบประมาณในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนง           
ในแตละสายงาน ท่ีดํารงอยูตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป  

2) ใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ตองไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเห็นสมควร ดังนี้  

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
(4) หลักสูตรดานการบริหาร  
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  

3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เปนหนวยดําเนินการเอง   
หรือดําเนินการ รวมกับ ก.อบต. จังหวัดนครพนม หรือหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ก็ไดตามความจําเปน และความเหมาะสม ดังนี้  

(1) การปฐมนิเทศ  
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษาหรือดูงาน  
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

4) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ตองจัดสรร 
งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอนโดยคํานึงถึง        
ความประหยัดคุมคา เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  4.1 การเตรียมการและการวางแผน  

1)  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
2) พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชา

แตละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  

3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู   
และทักษะ เฉพาะของานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมจริยธรรม  

4.2 การดําเนินการพัฒนา  
1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูล               

ท่ีเปนประโยชนตอการ พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควร
นําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนด กลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา
ไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับ พัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาท่ี      
ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เปนตน  

2) วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือก   
แนวทางการ พัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวย
ราชการอ่ืน หรือวาจาง องคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 
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บทท่ี 2 
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
           
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปาไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐาน

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคลากร (HR Scorecard) ตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ินกําหนดไว เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารจัดการท่ีดีในการสรางความเปนเลิศของระบบราชการไทย 
โดยยึดหลักประการสําคัญคือ การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยตองใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการพัฒนา 

  กระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการพิจารณาความตองการทรัพยากรมนุษย
อยางเปนระบบ เพ่ือใหแนใจวาไดจํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะสมรรถนะเพียงพอท่ีเสริมสรางความเขมแข็งทําให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  
ประกอบดวย 5 มิติ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1  ความสอดคลองทางยุทธศาสตร 
  มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคลากร 
  มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การท่ีมีสวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
   1. มีนโยบาย แผนงานและมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคลองและ

สนับสนุนใหบรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 2. การวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ”ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ ท้ังปจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวาง
ดังกลาว 

3. มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให
ไดมาพัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจําเปนตอความคงอยู
และขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ  

  4. มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังแผนการสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ขาราชการและผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการทํางาน 

 
มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 
 

/1. กิจกรรม... 
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1. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย กิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา) 

  2. มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง ทันสมัย    
และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

  3. สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ
รายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร ตลอดจนความคุมคา  

  4. มีการเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ  

มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ         
และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

  1. มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงาน
ซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ 

  2. ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการดานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

  3. การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมีการแบงปน
แลกเปลี่ยนขอมูลและความรู เพ่ือพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ
การบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 

4. มีระบบการบริหารผลงาน ท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม เพียงใด นอกจากนี้ขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับ
ความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

 

มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การท่ีสวนราชการจะตอง 
  1. รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม     
และหลักสิทธิมนุษยชน 

 2. มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะตองกําหนด
ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในกิจกรรมดานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ 

 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  หมายถึง การท่ีสวนราชการ
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรใน
องคกร ดังนี้ 

  1. ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานระบบงาน     
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและ 

 
/การใหบริการ... 
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การใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี โดยไมสูญเสีย
รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

 2. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับ       
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

 3. มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับขาราชการ      
และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง ใหกําลังคนมีความพรอมท่ี    
จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ 

 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือท่ีจะชวยทําให
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ
ดําเนินการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด เพ่ือใหสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคการบริหารสวน   
ตําบลทาจําปาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทท่ี 3... 
 



 

 
 
 

บทท่ี 3 
ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 
 
  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร องคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันตอนการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง HR Scorecard 
ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปาข้ึน โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานคณะกรรมการ ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองชาง ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ       
และบุคลากรเปนเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีในการศึกษาวิเคราะหขอมูล การพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาบรรลุตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว 

2. การวิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของ        

การพัฒนาบุคลากร และการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

ทาจําปา ในระยะ 1–3 ปขางหนา ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรในการระดม    

ความคิดเห็น โดยรวมกันวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของระบบการพัฒนาบุคลากรความคาดหวังของผูมีสวนได   

สวนเสีย โดยรวมกันแสดงความคิดเห็น แลว งานการเจาหนาท่ีไดสรุปและนําขอมูลดังกลาวมาจัดทํารายงาน   

ผลการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการพัฒนาบุคลากร เพ่ือนําไปประกอบการดําเนินการจัดทํา            

แผนยุทธศาสตร ในข้ันตอนตอไป 

 3. การกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและตัวช้ีวัด            
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค  เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ทาจําปา  
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บทท่ี 4 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

 

การวิเคราะห SWOT Analysis ดานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา คณะกรรมการฯ     
ไดนําการวิเคราะห SWOT Analysis มาเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน เพ่ือจะไดทราบถึงสถานภาพของ
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา อันจะทําใหสามารถกําหนดเปาหมายไดอยางถูกตองและประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค เปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงจะเปนการวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม
ภายนอกใน 4 ประเด็น คือ ปจจัยภายใน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปจจัยภายนอกวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค
ในการพัฒนาบุคลากร 

  จากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล     
ทาจําปา  ท่ีสังกัดหนวยงานตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลฯ ประกอบไปดวย สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลฯ  กองคลัง  กองชาง ไดรวมกันระดมสมอง แสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ สามารถสรุป ผลการ
วิเคราะห โดยแบงเปนเนื้อหาตามประเด็นได 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานกระบวนงาน 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานทรัพยากร (วัสดุ,อุปกรณ,เครื่องมือ,เครื่องใช) 
4. ดานผูรับบรกิาร (ประชาชนท่ีรับบรกิาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางแสดงผล... 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
1. ดานกระบวนงาน 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง : Strength จุดออน : Weakness 

1.  มีนโยบายท่ีจะบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามแนวทาง 
ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
2.  มีกฎหมายรองรับหนาท่ีตามภารกิจ  มีกฎระเบียบท่ี
ชัดเจน 
3.  มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ      
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
4.  มีนโยบายท่ีจะนําระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 
ในดานตางๆ เชน การเก็บขอมูล, การฝกอบรม ฯลฯ 
5.  มีการวางระบบ LAN เพ่ือเชื่อมโยงและสืบคนขอมูล 
6.  มีการกระจายอํานาจการบริหารงานในแตละระดับ 
7.  มีการลดข้ันตอนการกระจายอํานาจการตัดสินใจทําให
มีความคลองตัว รวดเร็ว กระชับ และถูกตอง 

1. แผนการพัฒนาบุคลากรไมชัดเจน                 

2. การเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรแตละ

ตําแหนง ไมเปนระบบ                                          

3. ไมมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร        

4. ไมมีการวางหลักเกณฑ วิธีการจัดสรรและ

คัดเลือกผูเขารับการพัฒนาท่ีเหมาะสม            

5. ขาดการบริหารงานฝกอบรมในภาพรวม ทําให

เกิดการซํ้าซอน                                             

6. แผนระบบการสรรหา คัดเลือกและแผนการ

สรางความกาวหนาในอาชีพใหบุคลากรแตละ

ตําแหนงมีความลาหลังและไมทันสมัย             

7. ขาดการประชาสัมพันธและมีสาระสนเทศให

บุคลากรทราบถึงความกาวหนาในอาชีพแตละ

ตําแหนง 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส : Opportunity อุปสรรค : Treat 

1. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายท่ีจะ
สงเสริมการบริหารงานบุคคลท่ีชัดเจนข้ึน 
2. มีระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเนนประสิทธิภาพการพัฒนา
งานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนหนวยงาน      
ท่ี มี พ้ืนฐานการ ทํ า งาน ท่ีดี มี วัฒนธรรมการ ทํ า งาน            
ท่ีสรางสรรค เปลี่ยนแปลงองคกรเพ่ือเนนประโยชนสุข   
ของประชาชนเปนท่ีตั้ง 
3. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนใหมี
ระบบการสงเสริมสมรรถนะบุคลากรตามแนวทางของ ก.พ.  
 

1. ระเบียบหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงานของ

กรมฯยังไมมีความชัดเจนบางอยางใชเกณฑกรม

สงเสริมฯ บางอยางใชเกณฑปฏิบัติของ ก.พ.       

2. การพัฒนาเครือขายการปฏิบัติงานรวมกัน

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมชัดเจน 

 

 
 

/ดานบุคลากร... 
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2. ดานบุคลากร 
  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง : Strength จุดออน : Weakness 

1. บุคลากรมีความรู ความสามารถและความชํานาญ
เฉพาะดานเปนของตนเอง 
2. บุคลากรมีความสามัคคีและมุงม่ันในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานเปนทีมงาน 
3. บุคลามีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนางานใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ 
4. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานแตละดานของตนเอง 
5. ผูบริหารมีนโยบายท่ีจะสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู 
ความชํานาญในงานแตละดานอยางเพียงพอ เหมาะสม 
6. มีนโยบายสนับสนุนใหบคุลากรในองคกรไดรับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนตามสาขาท่ีสอดคลองตอการ
ปฏิบัติงาน 
7. บุคลากรมีความรู ความสามารถมีวุฒิการศึกษาและ
ไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

1. บุคลากรมีความรูเก่ียวกับ IT ไมเพียงพอในการ

ทํางาน ทําใหลาชาและขาดสาระสนเทศนําเสนอ

ตอผูบริหาร                                             

2. บุคลากรขาดทักษะในการถายทอดเทคนิค      

สูผูรับบริการ                                                  

3. บุคลากรขาดการสนับสนุนดานความคิด

สรางสรรค                                               

4. บุคลากรขาดความรูตางสาขาท่ีจะประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน เชน ดานการเงินงบประมาณ     

ดานการประชาสัมพันธ ดานสาระสนเทศ ฯลฯ             

5. บุคลากรขาดการเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลง   

6.บุคลากรขาดทักษะในการถายทอด/เผยแพร

เทคนิคและเทคโนโลยีทางวิชาการและงานวิจัย      

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส : Opportunity อุปสรรค : Treat 

1. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายท่ีจะ
สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีการปรับปรุง
หลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรหลากหลายสาขา
และมีหลักสูตรเฉพาะดานเฉพาะตําแหนง 
3. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนให
บุคลากรมีความรู ความชํานาญทางดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งข้ึน 

1. สถานศึกษาอยูหางไกลภูมิลําเนาและคาใชจาย

สู ง ข้ึ น จึ ง ทํ า ใ ห ข า ด โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า              

2. สาขาท่ีเปดสอนไมสอดคลองตอความตองการ

ของบุคลากรท่ีจะพัฒนางานในสาขาท่ีตนปฏิบัติอยู

3. หลักสูตรท่ีกรมฯจัดเปนหลักสูตรเฉพาะดานของ

แตละตําแหนงทําใหพนักงานจางระดับปฏิบัติไม

ส า ม า ร ถ เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ไ ด                        

4. บุคลากรบางสวนขาดความรูและทักษะในดาน

การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทําให

ไมสามารถพัฒนาความรูและเพ่ิมทักษะในการ

ปฏิบัติงานเทาท่ีควร 

/3. ดานทรัพยากร... 
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3. ดานทรัพยากร (วัสดุ, อุปกรณ,เครื่องมือ,เครื่องใช) 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง : Strength จุดออน : Weakness 

1. อบต.ทาจําปา จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอท่ีจะ 
พัฒนาบุคลากรโดยบรรจุไวในกรอบงบประมาณอยาง
ชัดเจน 
2. มีความพรอมดานเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
3. มีระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเอ้ือตอการจัดสรรงบประมาณ 
ในการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนง 
4. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพ่ือลดข้ันตอน 
ปริมาณการใชวัสดุ ครุภัณฑท่ีไมจําเปน 

1. การใชงบประมาณไมเปนไปตามกําหนดเวลา  

ในแผนการจัดซ้ือจัดจาง                               

2. การเสื่อมสภาพของเครื่องมือ เครื่องใช ไมเกิด

ประสิทธิภาพตามตองการ การเสียคาซอมแซม

บํารุงรักษา                                              

3. ระเบียบ ขอกฎหมายไมชัดเจน ไมสามารถ

จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑตามความตองการและจําเปน

บางอยางได 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส : Opportunity อุปสรรค : Treat 

1. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑท่ี
ใชในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
2. หนวยงานภาคเอกชนใหความรวมมือในการสนับสนุน
งบประมาณจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ 
3. ภาครัฐมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนใหมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆมาใช
ในการพัฒนาบุคลากรใน อบต. 

1.นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลทาง 

การเมืองเปนปญหาอุปสรรคตอการจัดสรร

งบประมาณพัฒนาบุคลากร                           

2. แนวโนมดานเศรษฐกิจของประเทศ

เปลี่ยนแปลงและผันผวนตามกระแสจึงเปนปญหา

และอุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากร                                 

3. การจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ

ลาชา ทําใหไมสามารถพัฒนาบุคลากรไดตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

 

 
 
 
 

/3. ดานผูรับบริการ... 
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4. ดานผูรับบริการ (ประชาชนท่ีรับบริการ) 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง : Strength จุดออน : Weakness 

1. อบต.ทาจําปา มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการให 
บริการเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนมากท่ีสุด 
2. อบต.ทาจําปา มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน      
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขในการบริหารจัดการ 
3. บุคลากรมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพ
ดานการใหบริการตอประชาชน 
 

1. บุคลากรบางคนขาดความรูความเขาใจและ

ความตระหนักถึงความสํา คัญการใหบริการ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล               

2. ขาดความตอเนื่องในการฝกอบรมในการพัฒนา

และสรางจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน 

เนื่องจากลักษณะงานบางดานไมสามารถเขารับ

การฝกอบรมในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดได 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส : Opportunity อุปสรรค : Treat 

1. ภาครัฐมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทาง       
ในการบริหารงาน 
2. ภาครัฐสนับสนุนให อปท.สามารถใหบริการประชาชน
ไดอยางมีมาตรฐาน มีคุณภาพ เปนมืออาชีพ 
3. ภาครัฐมีการประชาสัมพันธและสรางความรูความ
เขาใจใหประชาชนทราบถึงความสําคัญในการมีสวนรวม
ในการพัฒนา อปท.ในดานตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเมืองไมมีเสถียรภาพ ทําใหการสานตอ

นโยบายไมตอเนื่อง ไมเกิดประสิทธิผลตาม

เปาหมาย                                               

2. ประชาชนเกิดความสับสนในบทบาทตัวเอง

เก่ียวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน                                    

3. ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหลาย

ดานตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยจึงทําให

ประชาชนเกิดความสับสนและเบื่อหนายในการมี

สวนรวมท่ีจะพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 
 

/ความคาดหวัง... 
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    ความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 
 
 
  จากการวิเคราะหความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
ปรากฏวามีความคาดหวังท่ีจะพัฒนาบุคลากรดังนี้ 

1. เปนหนวยงานท่ีมีพ้ืนฐานการทํางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีสรางสรรค สามารถ

ปรับเปลี่ยนและสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 

2. มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนวยงานอ่ืน 

3. ขาราชการมีความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง 

4. การเปนองคกรหลักในการสงเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการท่ีดีของ อปท. 

5. เปนหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัวสูง เปนองคกรท่ีงายตอการปรับเปลี่ยน 

6. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงเครือขายกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอการพัฒนา 

7. ผลักดันและสรางบรรยากาศการทํางาน โดยใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

8. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆอยาง

สมํ่าเสมอและมีความเปนปจจุบัน 

9. มีการนิเทศ/การอบรมสัมมนาเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม

และแนวโนมของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

10. มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลท่ีถูกตอง ทันสมัย โดยท่ีขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูล

ไดดวยตนเองผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

11. สรางขวัญและกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงตั้ง การโอน 

(ยาย) การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน 

12. มีการกําหนดความกาวหนาในหนาท่ี อาชีพอยางชัดเจน เพ่ือเปนหลักประกันและ

แรงจูงใจใหแกบุคลากร 

13. สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา 

14. การรักษาคนในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 

15. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับหลักสมรรถนะ (Competency) อยางชัดเจน

และเพียงพอ 

16. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคลากร มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 

 

 

/สิ่งท่ีตองปรับปรุง... 



 

18 
 

 

ส่ิงท่ีตองปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาบุคลากรประสบผลสําเร็จ 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูรอบภารกิจของหนวยงานและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 

2. สรางผูบริหารทุกระดับให เปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ             

เพ่ือการพัฒนา 

3. วิสัยทัศนของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

5. การสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพภายใตบุคลากรท่ีมีจํากัด 

6. การสรางระบบเครือขายสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึง

และสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส และตรวจสอบได 

8. มีการพัฒนาขาราชการอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป     

ตามยุคของโลกาภิวัฒน 

9. สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพ 

10. สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการท่ีดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 

11. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจ      

ในการทํางาน 

12. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีไดรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทท่ี 5... 
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บทท่ี  5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา (พ.ศ. 2561 – 2563) 

 
 
 
     วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 
  “องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศในการใหบริการ 
วิชาการและบริหารจัดการอยางมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
 
 
       พันธกิจ 

 
1. จัดระบบการพัฒนาบุคลากร  และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนมืออาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรและระบบเครือขายองคความรูดานการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สร างวัฒนธรรมองคกรใหบุ คลากร มีจิตสํ านึกในการใหบริการ  มี คุณธรรมจริ ยธรรม                    

มีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  

 
     เปาประสงค 

 
1. มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเนื่อง     

และท่ัวถึง 
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน       

โดยเนนความเปนมืออาชีพ 
3. สรางวัฒนธรรมใหบุคลากรมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
4. สรางระบบฐานขอมูลและเครือขายการพัฒนาบุคลากรใหมีความทันสมัย  สามารถใหบริการดาน

การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา (พ.ศ. 2561- 2563) 

 
  จากการ ศึกษาวิ เคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารส วนตํ าบลท าจํ าปา               
คณะกรรมการฯ จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  กรอบแนวคิด และมาตรการเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
  ยุทธศาสตรท่ี  2  การวางแผนอัตรากําลังและปรับแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
  ยุทธศาสตรท่ี  5  การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับ
หนวยงาน     

ยุทธศาสตรท่ี  7  การเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม 
 
                          
           

ยุทธศาสตรท่ี  1  การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
ยุทธศาสตร มาตรการ 

การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1. จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาใหชัดเจน 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจการทํางานเพ่ือสรางความกาวหนา   

ในอาชีพ 
3. มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและระบบ

สารสนเทศใหบุคลากรทราบถึงความกาวหนาในสายอาชีพ
ของตัวเอง 

 

 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 2 ... 

กรอบแนวคิด 
       “การพัฒนาบุคลากรจําเปนท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ    
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตอนเองใหมีสมรรถนะในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะสงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เพ่ือเปนแบบอยางของสังคม เนนความเปนคนเกง คนดี” 
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         ยุทธศาสตรท่ี  2  การวางแผนอัตรากําลังและปรับแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
ยุทธศาสตร มาตรการ 

การวางแผนอัตรากําลังและปรับแผน
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. จัดทําแผนแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับความเปนจริง
ตามกิจหนาท่ี 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบ     
ท่ีกําหนด 

3. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติใหเพียงพอตอภารกิจถายโอน 
4. มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ือสรางความกาวหนา      

ใหบุ คลากร เ พ่ือป อง กันผู ท่ี มี ความรู คว ามสามารถ           
โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือหนวยงาน
อ่ืนท่ีมีความกาวหนาทากกวา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 3 ... 
 
 

กรอบแนวคิด 
       “ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญกับการวางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
กับภารกิจ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดรับการถายโอนภารกิจหลายดาน                 
ทําใหอัตรากําลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณงาน จึงตองมีการปรับแผนอัตรากําลังใหสอดคลอง       
กับสภาพการณปจจุบัน และปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรใหเหมาะสมกับ     
การบริหารราชการแนวใหม” 



 

22 
 
 

            
          ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร มาตรการ 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและสงเสริม  ความ
ตองการพัฒนาความรูดาน IT ของบุคลากรอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิดระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปใชประโยชนอยางแทจริง
โดยการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ 

3. จัดทํามาตรฐานขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมทุกภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา โดยลดการพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากภายนอก 

4. จัดทําฐานขอมูลกลางในการบริหารงานบุคคลเพ่ือ      
ความสะดวกในการเรียกใชขอมูล โดยกําหนดใหความรู  
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนหนึ่ง    
ของการเสริมสรางสมรรถนะของทุกตําแหนง 

 
 

 
 

 
 

 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 4 … 
 

กรอบแนวคิด 
       “การพัฒนาองคการใหมีศักยภาพ  สามารถแขงขันไดท้ังในระดับพ้ืนท่ีและในระดับสากล เปนสิ่งท่ีมี
ความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขนไรพรมแดน เศรษฐกิจบนฐานความรูท่ีตองอาศัยท้ัง
เทคโนโลยี  ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการองคกรท่ีดี แมวาการพัฒนา
องคกรข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ แตปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ บุคลากร องคกรท่ีมีโครงสรางของบุคลากร
ท่ีมีความรูความสามารถยอมเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงข้ึน” 
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ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร มาตรการ 
ก า ร พั ฒ น า
ผูบริหารใหมีภาวะ
ผู นํ า มี วิ สั ย ทั ศน
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
พัฒนาบุคลากร 

1. พัฒนานักบริหารทุกระดับใหตระหนักและมีพันธสัญญา    ในการเรียนรูและพัฒนา
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับบุคคลและองคกร โดยการเรียนรูจากประสบการณ
จริง 

2. นักบริหารทุกระดับตองเปนตนแบบท่ีดีของการเปลี่ยนแปลงและสรางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงใหบุคลากรเพ่ือใหเกิดผลการปรับเปลี่ยนท่ีแทจริง 

3. กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวานักบริหารเปนประจํา
อยางตอเนื่องเพ่ือใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเรื่องท่ีมีผลเก่ียวของ
กับความสําเร็จของหนวยงาน 

4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม โดยจัด
ใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะผูนํา อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

5. มีระบบการประเมินผูบริหารวามีศักยภาพเพียงใด          โดยจัดทํามาตรฐานการ
สอนงานเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานงานควบคูกันไป        
และจัดการฝกอบรมหลักสูตรท่ีจําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร  

6. มีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศนและพฤติกรรมของ
ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม   โดยใหผูท่ีเก่ียวของเปนผูประเมิน 

 

 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 5… 
 

กรอบแนวคิด 
       “จากบริบทของความเปลี่ยนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแรงกดดันจากกระแส  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไปสูสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงเปนสังคมท่ีแขงขันดวยความรู ทักษะ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
จําเปนตองอาศัยนักบริหารท่ีเปนผูนํามืออาชีพ มีขีดความสามารถและศักยภาพสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล   
เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาใหสัมฤทธิ์ผลดวยการ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสังคมและเทคโนโลยี” 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 

 
 
 
 
 

ความตองการและความคาดหวังระยะสั้น – ระยะยาว 
ของผูบริหาร  ขาราชการ  ลูกจาง  และประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 

  การพัฒนาบุคลากรเปนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพราะเปนการเตรียมคน 
 
 

ยุทธศาสตร มาตรการ 
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

1. วางแผนการใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรใหมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

2. กําหนดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายหลักเพ่ือสราง
คานิยมใหบุคลากรนํามาเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 

3. สํารวจความพึงพอใจ / ความตองการของบุคลากรตอ
สวัสดิการตางๆ โดยจัดทําแผนการจัดสวัสดิการให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมท้ังมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

4. สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี 
5. มีการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของบุคลากรเปนประจําและ

ตอเนื่อง  
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 6… 
 

กรอบแนวคิด 
       “การบริหารงานบุคคลสมัยใหมท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน จะตองใหความสําคัญเก่ียวกับการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยตองกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร หากบุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงาน 
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและ     
การใหบริการแกประชาชน ยอมจะสงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี  จึงจะสามารถขับเคลื่อน
สวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ” 
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     ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร มาตรการ 

การพัฒนาระบบแรงจู ง ใจ เ พ่ือรักษา
บุ ค ล าก ร ท่ี มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพสู ง ไ ว กั บ
หนวยงาน     

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยยึดวิสัยทัศน  ภารกิจ 
วัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปาและขีด
ความสามารถท่ีจําเปน 

2. สรางสภาพแวดลอมและระบบแรงจูงใจท่ีชวยหลอหลอม
และเอ้ืออํานวยตอการสรางกระบวนทัศน วัฒนธรรม 
คานิยมใหมในการปฏิบัติงาน 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล     
เพ่ือสนับสนุนและแรงจูงใจใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะและประสบการณท่ีจําเปนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. กําหนดระบบการรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง 
5. กําหนดความชัดเจนในความกาวหนาของขาราชการ เชน 

การ เปลี่ ยนสายงาน การ เลื่ อนระดับของบุคลากร          
จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรงกับสายงาน      
และสงเสริมสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหมีการพัฒนา
ตนเองดวยวิธีการท่ีเหมาะสม การศึกษาหาความรูโดย   
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 
 

/ยุทธศาสตรท่ี  7 …  
 

กรอบแนวคิด 
       “ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามหาศาล จึงควรพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและ
คาตอบแทน เพ่ือสรางแรงจูงใจโดยกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ เพ่ือพัฒนาระบบขาราชการมุงเนนการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ทําใหตองปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางานในรูปแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากร         
ใหมีความรูทักษะในวิชาชีพ ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยสรางระบบการพัฒนา        
และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู
ให มีสมรรถนะในการทํางานมากข้ึน ประเมินบุคคลเพ่ือใหสามารถปลดบุคคลท่ีไมมีสมรรถภาพ               
ออกจากราชการ และเปดโอกาสใหบุคคลผูมีความสามารถสูงจากภายนอกเขาสูองคกร เพ่ือพัฒนาองคกร       
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
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         ยุทธศาสตรท่ี  7  การเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร มาตรการ 
การเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม จริยธรรม         

ใหมีประสิทธิภาพ 
2.  จั ด ทํามาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรม ส ง เสริมและ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม 
3. สรางมาตรฐานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติและคานิยมในการทํางาน

ของบุคลากรใหดีข้ึน 
5. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองคความรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม  
6. จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม 

อยางสมํ่าเสมอ 
7. มีกระบวนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก 

โครงการปองกันและปราบรามการทุจริต และโครงการ
สงเสริมจริยธรรมของบคุลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด 
       “ปจจุบันมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก 
การบริหารงานตามหลักความโปรงใสและหลักการมีสวนรวม มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนท้ังการบริหารท่ีมีความโปรงใส และการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูรับบริการมากท่ีสุด” 
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           ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 
การสรางความกาวหนา             
ในสายอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2. จัดทําแผนความกาวหนาให

ชัดเจน 
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการ

ทํางานเพ่ือสรางความกาวหนา
ในอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง
เปนปจจุบนั 

2. ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
อัตรากําลั ง ให เหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 

3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา
ใหชัดเจน 

4.  จัด ทํารายละเอียดเ ก่ียว กับ
ความรู ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 
การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการถายโอน 

2.บริหาร อัตรากําลั งและปรับ
อัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบ
ท่ีกําหนด 

3 . จั ด ทํ า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ผ น
อัตรากําลังท่ีสอดคลองกับความ
เปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 

4. จัดใหมีกระบวนการสรางและ
ปรับวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหม 

   ปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมใน
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห
สอดคลองกับการบริหารราชการ
แนวใหม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล
สารสน เทศ เ พ่ือสนับสนุนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 

2 .  ต อ ง ให ก า รสนั บสนุ นด า น
งบประมาณอยางเพียงพอ 

3. กําหนดใหความรู ความสามารถ
ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เปนสวนหนึ่งของสมรรถนะทุก
ตําแหนง 

4. จัดทําแผนงานโครงการ เพ่ือ
สนับสนุนและสง เสริมความ  
ตองการดาน IT ของบุคลากร  

1.  พัฒนาความรู ด าน  IT ของ
บุคลากรงานการเจาหนาท่ีอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารงานบุคคล 

 
/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา 
มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของ
ผูบริหารยุคใหมใหมีความสําคัญกับ
บุคลากรผูปฏิบัติ งานควบคู กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล 
การพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู นํ าและผู ปฏิบั ติ ง าน
ควบคูกันไป 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับความ
จํ า เ ป น แ ล ะ ต อ ง ก า ร เ ป น
ผูบริหาร 

4. พัฒนากระบวนการ วิธีการ 
เสริมสรางผูนําใหมีคุณลักษณะ
ของผูบริหารยุคใหม 

5. มีระบบการประเมินผลของ
ผูบริหารท่ีเขารับการฝกอบรม
วามีศักยภาพเพ่ิมข้ึนเพียงใด 

6. มีระบบการประเมินผูบริหาร 
โ ด ย ใ ห ผู ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  เ ช น 
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
เปนผูประเมิน 

 1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ
ผูนํ า  มีวิ สั ย ทัศน  อย าง เปน
ระบบและตอเนื่อง 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
เ พ่ื อ พัฒนาภาวะผู นํ า  และ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
การส ง เส ริ ม คุณภาพชี วิ ต ของ
บุคลากร 

1. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการ
ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ขาราชการอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

2. สรางคานิยมใหชาราชการโดย
นํ า ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงมาใชเปนแนวทางใน
การดํารงชีวิต 

3. สํารวจความพึงพอใจความ
ตองการของขาราชการตอการ
จัดสวัสดิการตางๆ 

4 .  จั ด ทํ า แผนสวั ส ดิ ก า ร ขอ ง
ขาราชการใหสอดคลอง กับ
ความตองการของขาราชการ 
รวมท้ังมีการประเมินผลเปน
ระบบอยางสมํ่าเสมอ 

5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิม    
มากข้ึน 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของขาราชการใหสอดคลองกับ
ความตองการของขาราชการ 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการทํางานและดํารงชีพ 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
  6. คณะทํางานดานสวัสดิการของ

กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝาย 
เชน ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
ระดั บสํ านั ก / กอ ง  ท อ ง ถ่ิ น
จังหวัด 

  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือ
รักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ไวกับหนวยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ี
ตอเนื่อง ชัดเจนและเกิดผล
ในทางปฏิบัต ิ

2. มีการจัดงบประมาณและสราง
แรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับสวัสดิการ
ใหมีความเหมาะสมอยางเทา
เทียม 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู
ให ตรง กับสายงานและการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม
อยางตอเนื่อง 

4. นโยบายของผูบริหารระดับสูง
ตองมีความตอเนื่องชัดเจน 

5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมี
ความชัดเจนและเปนรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน 

1 .  มี ร ะ บ บ ก า ร รั ก ษ า ไ ว ซ่ึ ง
ขาราชการท่ีมีสมรรถนะสูง 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
กา ร เ ส ริ ม ส ร า ง คุณธ ร รมและ
จริยธรรม 

1.  การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม 
ทัศนคติของบุคลากรในการ
ทํางาน 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผล
ด านกา รส ง เ ส ริ ม คุณธ รรม 
จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหมี
ประสิทธิภาพ และ 

5. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมขององคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา 

1.  มีการสร างมาตรฐานความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

2 .  มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ม า ต ร ฐ า น
จริยธรรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา 

3 .  ส ง เ สริ มประชาสั ม พันธ ให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมขององคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา  

/แผนพัฒนา... 
 



 
 

แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํ า    
และพนักงานจาง 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หน า ท่ีของผู บริหารสมา ชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตํ าบล ลู กจ า งประจํ า  และ
พนักงานจาง 

เ พ่ือรั บทราบปญหา อุปสรรค     
ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ด า น ต า ง ๆ       
แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น ห น ว ย ง า น          
ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง เ พ่ื อ นํ าม า พัฒนา
ปรับปรุ งการดํ า เ นินงาน ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

84 สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

300,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 

2 ประชุมประจําเดือน พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง  เขาใจในระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติไมถูกตอง
ชัดเจน 
 

เ พ่ือ ช้ีแจงระ เ บียบ/กฎหมาย       
ท่ีเ ก่ียวของและใชเปนแนวทาง    
ในการปฏิบัติงาน         

- การประชุม - ต.ค.60-ก.ย.61 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3 หลักสตูรความรูและทักษะเฉพาะ    
ของงานแตละตําแหนง 
1) หลักสูตรนักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล 
 
2) หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
 
3) หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
 
4) หลักสูตรนักบริหารงานชาง 

 
 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

 
 
เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ
ห น า ท่ี ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย ท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
บริหารงาน 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
การคลัง 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในด าน     
งานชาง 

 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
การฝกอบรม 
 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 

 
 

65,000 
 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,000 

  
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 

 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 

 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

 5) หลักสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผน 
6) หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 
7) หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 
8) หลักสูตรนิติกร 
 
9) หลักสูตรบุคลากร 
 
10) หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
11) หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
12) หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
 
13) หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 
14) หลักสูตรเจาพนักงานการเงินบัญชี  
 
15) หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ  
 
16) หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 
17) หลักสูตรนายชางโยธา 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน 
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานดานการศึกษา  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
กฎหมายและคด ี
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานดานงานบุคคล 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ธุรการและสารบรรณ 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
พัฒนาจัดเก็บรายได 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ชางโยธา  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1  

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
  

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

23,500 
 

 23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

32,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500  
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

 18) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน 
19) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูล 
20) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 
21) หลักสูตรผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน 
22) หลักสูตรผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 
23) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บ
รายได 
24) หลักสูตรเจาหนาท่ีพัสดุ 
 
 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน 
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิ บัติ งานดานการบันทึก
ขอมูล  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ธุรการและสารบรรณ 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
   

1 
 

1 
 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
  

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 
 

32,500 
 

23,500 
 
 

 70,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
  
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61  
  

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

1 อบรมหลักสูตรความรู พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

เปนการใหความรูในการปฏิบัติงาน
กอนปฏิบัติหนาท่ี 

เพ่ือเสริมความรูในการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับ
ก า ร บ ร ร จุ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ม  แ ล ะ
พนักงานจางท่ีไดรับการจางใหม 

- การฝกอบรม - ต.ค.60-ก.ย.61 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

2 อบรมหลักสูตรดานการบริหาร เปนการเ พ่ิมพูนความรู เ ก่ียว กับ    
การรบริหาร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
ในการบริหารงานและการบริการ
ป ร ะ ช า ช น ใ ห แ ก พ นั ก ง า น        
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง 

 - การฝกอบรม - ต.ค.60-ก.ย.61 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3 อบรมสัมมนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

เป นการ เ พ่ิ ม พูนความรู ใ นด าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู ใ น ด า น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม        
ใ ห แ ก พ นั ก ง า น ส ว น ตํ า บ ล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

93 อบรมสมัมนา - ต.ค.60-ก.ย.61 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ  งบประมาณบางโครงการไมมีคาใชจาย  และบางโครงการยังประมาณการไมได 
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แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํ า    
และพนักงานจาง 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หน า ท่ีของผู บริหารสมา ชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตํ าบล ลู กจ า งประจํ า  และ
พนักงานจาง 

เ พ่ือรั บทราบปญหา อุปสรรค     
ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ด า น ต า ง ๆ       
แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น ห น ว ย ง า น          
ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง เ พ่ื อ นํ าม า พัฒนา
ปรับปรุ งการดํ า เ นินงาน ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

93 สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

300,000 ต.ค.61-ก.ย.62 ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 

2 ประชุมประจําเดือน พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง  เขาใจในระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติไมถูกตอง
ชัดเจน 
 

เ พ่ือ ช้ีแจงระ เ บียบ/กฎหมาย       
ท่ีเ ก่ียวของและใชเปนแนวทาง    
ในการปฏิบัติงาน         

- การประชุม - ต.ค.61-ก.ย.62 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3 หลักสตูรความรูและทักษะเฉพาะของ 
งานแตละตาํแหนง 
1) หลักสูตรนักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล 
 
2) หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
 
3) หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
 
4) หลักสูตรนักบริหารงานชาง 

 
 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

 
 
เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ
ห น า ท่ี ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย ท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
การคลัง 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในด าน     
งานชาง 

 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
การฝกอบรม 

 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 

 
 

65,000 
 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 

 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 

 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 

 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

 5) หลกัสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผน 
6) หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 
7) หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 
8) หลักสูตรนิติกร 
 
9) หลักสูตรบุคลากร 
 
10) หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
11) หลักสูตรเจาหนาท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
12) หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
 
13) หลักสตูรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 
14) หลักสูตรเจาพนักงานการเงินบัญชี  
 
15) หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ  
 
16) หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 
17) หลักสูตรนายชางโยธา 
 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน 
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานดานการศึกษา  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
กฎหมายและคด ี
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานดานงานบุคคล 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ธุรการและสารบรรณ 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
พัฒนาจัดเก็บรายได 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ชางโยธา  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

 23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

32,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

 18) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน 
19) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูล 
20) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 
21) หลักสูตรผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน 
22) หลักสูตรผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 
23) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บ
รายได 
24) หลักสูตรเจาหนาท่ีพัสดุ 
 
 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน 
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิ บัติ งานดานการบันทึก
ขอมูล  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ธุรการและสารบรรณ 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
   

1 
 

1 
 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1  

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 

32,500 
 

23,500 
 
 

 70,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 
  
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
  
  

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา     

การดําเนินงาน 
การติดตามการ

ประเมินผล 

1 อบรมหลักสูตรความรู พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

เปนการใหความรูในการปฏิบัติงาน
กอนปฏิบัติหนาท่ี 

เพ่ือเสริมความรูในการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับ
ก า ร บ ร ร จุ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ม  แ ล ะ
พนักงานจางท่ีไดรับการจางใหม 

- การฝกอบรม - ต.ค.61-ก.ย.62 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

2 อบรมหลักสูตรดานการบริหาร เปนการเ พ่ิมพูนความรู เ ก่ียว กับ    
การรบริหาร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
ในการบริหารงานและการบริการ
ป ร ะ ช า ช น ใ ห แ ก พ นั ก ง า น        
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง 

 - การฝกอบรม - ต.ค.61-ก.ย.62 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3 อบรมสัมมนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

เป นการ เ พ่ิ ม พูนความรู ใ นด าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู ใ น ด า น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม        
ใ ห แ ก พ นั ก ง า น ส ว น ตํ า บ ล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

93 อบรมสมัมนา - ต.ค.61-ก.ย.62 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ  งบประมาณบางโครงการไมมีคาใชจาย  และบางโครงการยังประมาณการไมได 
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แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํ า    
และพนักงานจาง 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หน า ท่ีของผู บริหารสมา ชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตํ าบล ลู กจ า งประจํ า  และ
พนักงานจาง 

เ พ่ือรั บทราบปญหา อุปสรรค     
ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ด า น ต า ง ๆ       
แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น ห น ว ย ง า น          
ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง เ พ่ื อ นํ าม า พัฒนา
ปรับปรุ งการดํ า เ นินงาน ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

93 สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

300,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 

2 ประชุมประจําเดือน พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง  เขาใจในระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติไมถูกตอง
ชัดเจน 
 

เ พ่ือ ช้ีแจงระ เ บียบ/กฎหมาย       
ท่ีเ ก่ียวของและใชเปนแนวทาง    
ในการปฏิบัติงาน         

93 การประชุม - ต.ค.62-ก.ย.63 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3 หลักสตูรความรูและทักษะเฉพาะของ 
งานแตละตาํแหนง 
1) หลักสูตรนักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล 
 
2) หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
 
3) หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
 
4) หลักสูตรนักบริหารงานชาง 

 
 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

 
 
เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ
ห น า ท่ี ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย ท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
การคลัง 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในด าน     
งานชาง 

 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
การฝกอบรม 

 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 

 
 

65,000 
 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 

 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 

 
ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

 5) หลักสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผน 
6) หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 
7) หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 
8) หลักสูตรนิติกร 
 
9) หลักสูตรบุคลากร 
 
10) หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
11) หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
12) หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
 
13) หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 
14) หลักสูตรเจาพนักงานการเงินบัญชี  
 
15) หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ  
 
16) หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 
17) หลักสูตรนายชางโยธา 
 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน 
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานดานการศึกษา  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
กฎหมายและคด ี
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานดานงานบุคคล 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ธุรการและสารบรรณ 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานการ
พัฒนาจัดเก็บรายได 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ชางโยธา  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

 23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

32,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

 18) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน 
19) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูล 
 
20) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 
21) หลักสูตรผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน 
22) หลักสูตรผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 
23) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บ
รายได 
24) หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 
 
 

เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน 
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะใน
การปฏิ บัติ งานดานการบันทึก
ขอมูล  
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
ธุรการและสารบรรณ 
เพ่ือเสริมสรางความรูในดานงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
การเงินและบัญชี 
เ พ่ือ เสริมสร า งความรู ในงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
   

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
  

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม  
 

การฝกอบรม 
 
 

32,500 
 

23,500 
 
 

 23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 
  
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  
  

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
 

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
  

ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา     
การดําเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

1 อบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

เปนการใหความรูในการปฏิบัติงาน
กอนปฏิบัติหนาท่ี 

เพ่ือเสริมความรูในการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับ
ก า ร บ ร ร จุ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ม  แ ล ะ
พนักงานจางท่ีไดรับการจางใหม 

- การฝกอบรม - ต.ค.62-ก.ย.63 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

2 อบรมหลักสูตรดานการบริหาร เปนการเ พ่ิมพูนความรู เ ก่ียว กับ    
การรบริหาร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
ในการบริหารงานและการบริการ
ป ร ะ ช า ช น ใ ห แ ก พ นั ก ง า น        
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง 

 - การฝกอบรม - ต.ค.62-ก.ย.63 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3 อ บ ร ม สั ม ม น า ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า
บุคลากรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

เป นการ เ พ่ิ ม พูนความรู ใ นด าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู ใ น ด า น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม        
ใ ห แ ก พ นั ก ง า น ส ว น ตํ า บ ล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

93 อบรมสมัมนา - ต.ค.62-ก.ย.63 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ  งบประมาณบางโครงการไมมีคาใชจาย  และบางโครงการยังประมาณการไมได 
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แผนจัดการความรู 
(knowledge Management) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 
 

 



 
บทนํา 

 
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจะเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ความเขาใจ 

ตลอดจนทัศนคติ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การพัฒนาบุคคลอาจจําแนกออกเปน
ประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น การพัฒนา
บุคคลากรยังเปนกระบวนการท่ีมุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรูความสามารถทักษะและทัศนคติของ
บุคลากรใหเปนไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  
มาตรา 11 ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในราชการไดอยางถูกตอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์    

 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ      
บริหารท่ีดี จึงไดนําแผนจัดการความรู (knowledge Management) ซ่ึงเปนระบบการจัดการท่ีสามารถ      
กําหนดข้ึน และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดความรู และแผนการ
ดําเนินการจัดองคความรู 
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1. คณะทํางาน 
๑.  นายวรลภย  ศรีบุญเรือง ตําแหนง นายก อบต.ตําบลทาจําปา ประธานธรรมการ 
๒. นายอนุวัชร  อวิโรธน  ตําแหนง ปลัด อบต.ทาจําปา   กรรมการ 
๓. นายพิเชษฐ  ศรีวะรมย ตําแหนง รองปลัด อบต.ทาจําปา    กรรมการ 
๔. นายมิตร  วรรณไชย  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 
๕. นายรักพงษ  รติคุณุปกร ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ 
๖. นางพัชรินทร  ชาดีกรณ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
๗. นางสาวกรรณิการ รัตนะวัน ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี้ 
๑. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคกรของ อบต.ทาจําปา 
๒. จัดทําแผนการจัดการความรูในองคกร 
๓. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
๔. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรม 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมินดานการจัดการความรูซ่ึงจะตองมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับ พระราชกฤษฎีกา   
วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการ มีหนาท่ี
พัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร    
และสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน       
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา                
วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ดังนั้น จึงกําหนดขอบเขต KM (KM Focus 
Area ) ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด ประกอบดวย 

๑. สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

๒. เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาของหนวยงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

๓.  เปาหมาย KM (Desired State) 
เปาหมาย KM (Desired State) ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดําเนินการประกอบดวย 
๑. การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลทาจําปา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษา/ การฝกอบรม/ สัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ 
๒. การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน/ กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา อยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
๓. การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนองคความรูแกเพ่ือนรวมงาน 
๔. การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและนิติธรรมในการบรหิารและปฏิบัติงาน 
๕. การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

/๔. ปจจัย... 
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๔  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM        

ท่ีเลือกทําสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
            ๑) ตั้งงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล        
ทาจําปา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน การศึกษา/รฝกอบรม/สัมมนา     
ในหลักสูตรตาง ๆ 
                   ๒) ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา            
มีสวนรวมในการดําเนินงาน/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  

๓) คณะทํางานจัดการความรู มีความรู ความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ในการแลกเปลี่ยนองคความรูเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

๔) ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนิติธรรมในการบริหารงานและปฏิบัติงาน 
                 ๕) มีการใหรางวัลประโยชนตอบแทนอ่ืนเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

๕.  แนวทางการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
         การจัดการความรู  (Knowledge Management) 

การจัดการความรู (Knowledge Management:KM) คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน   
สวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกร               
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑) ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด
หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวา
เปนความรูแบบนามธรรม 
                     ๒) ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดได โดยผาน
วิธีการตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย  ๖ ประการตอความรู  ไดแก 
๑)  การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
๒)  การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ 

  ๓)  การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน 
  ๔)  การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน 
  ๕)  การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู        

และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
 ๖) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรบัไวใชงานและปรับปรุง เปนชุดความรู

ท่ีครบถวนเหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

/โดยการท่ี... 
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โดยท่ีการดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัดแจง   

อยูในรูปของตัวคนหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicil Knowledge) และ (เหตุผล) และอยูในมือ 
และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน      
ไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิดเริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไป          
ท่ีความรู คือ เริ่มท่ีความรู นี่คือความผิดพลาดท่ีพบบอยมาก การจัดการความรู ท่ีถูกตองจะตองเริ่มท่ีงาน         
หรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานท่ีสําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว     
แบงออกเปน ๔ สวน คือ 

๑) การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมท้ังการสนองตอบความตองการของประชาชน
สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และสนองตอบ
ความตองการของสังคมสวนรวม 

๒) การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเปนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
หรือบริการ 

๓) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกรและของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงสะทอนสภาพ
การเรียนรูขององคกร 

๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนท่ีลงไป การทํางาน
ท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานท่ีลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 

เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การท่ีกลุมคนท่ีดําเนินการจัดการความรูรวมกันมีชุดความรู
ของตนเองท่ีรวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูข้ึนใชเองอยูตลอดเวลา โดยท่ี       
การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุง         
ใหเหมาะสมกับสภาพของตน และทดลองใชงาน การจัดการความรูไมใชกิจกรรมท่ีดําเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับ
เรื่องความรู แตเปนกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของ        
การทํางาน และท่ีสําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการ การจัดการดวยเปนกระบวนการท่ีจะชวยให         
เกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน คือ 

๑) การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย         
คืออะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร 

๒) การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก     
รักษาความรูเกา กําจัดความรูท่ีไมไดใชแลว 

๓) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูใหม เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ
การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษา
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 

๕) การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

๖) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยอาจทําเปนเอกสารฐานความรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมกลุม เวทีแลกเปลี่ยนความรู  เปนตน 
       
 

/กระบวนการ... 
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กระบวนการบริหารจัดการ การเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (change Management Process)  
 เปนกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัย
แวดลอมภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ดังนี้ 

๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุน        
จากผูบริหาร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 

๒) การสื่อสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทํา ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ทุกคนแตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

๓) กระบวนการและเครื่องมือชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก 
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร ลักษณะ      
การทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน  

๔) การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ
ความรูโดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 

๕) การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีการนําผลของ  
การวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากร      
ในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหน 
ไดแก วัดระบบ วัดท่ีผลลัพธ หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ 

๖) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา 

6. หัวใจของการจัดการความรู 
 มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมข้ึนของคําตอบวา หัวใจของ KM อยูท่ีไหน โดยอาจ
กลาวาเปนลําดับข้ันหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานขอสมมุติฐานแรกท่ีเปนสากลท่ียอมรับท่ัวไปวาความรู        
คือพลัง (DOPA  KM Team) 
 

/๑) Knowledge... 

การเรียนรู 
(Learninig) การวัดผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ
เครื่องมือ  

Process and Tools 
 

 

การสื่อสาร  
(Communication) 
 

การยกยองชมเชยและ 
การใหรางวัล          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
( Transition and 

 
 

เปาหมาย 
(Desired State) 
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๑) Knowledge is power : ความรูคือพลัง 
๒) ความสําเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยู ท่ีคอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยู ท่ีการมี

ปฏิสัมพันธระหวางคนดวยกัน 
๓) จุดหมายปลายทางสําคัญของความรูมิใชท่ีตัวความรู แตอยูท่ีการนําไปปฏิบัติ 
๔) นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซ่ึงทําใหความรูผลิตดอกออกผลจะเห็นวา จากขอความท่ี

กลาวถึง ความรูดังกลาว พอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลําดับชั้นมาเริ่มแตขอความแรกท่ีวา ความรูคือพลัง
หรือ ความรูคืออํานาจ ซ่ึงเปนขอความเปนท่ียอมรับท่ีเปนสากล ท้ังภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการ
ยอมรับดังกลาวมาสูการเนนท่ีปฏิสัมพันธของคนวามีความสําคัญในการถายทอดความรูวาเครื่องมือหรือเอกสารใด
และมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึงของบุคคลตางๆดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูเกิด
ความรูข้ึนแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของความรูและท่ีชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายท่ี
เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคาประโยชนเปนรูปธรรมท่ีวานั้นเปนนิยามใหมของ         
ผูทําหนาท่ีเปนผูจัดการเลย ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูท่ีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 
การพัฒนาชุมชนตองมี 4 องคประกอบ 

๑. ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายท่ีการอยูรวมกัน 
๒. เปนสุข หมายถึง ความเปนท้ังหมด ความเปนปกติ สมดุล บูรณาการ 
๓. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผานการปฏิบัติ 
๔. การเสริมสราง หมายถึง การเอ้ืออํานวย สงเสริม ไมใชเขาไปสอนหรือถายทอดความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนจัดการ... 
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แผนจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ( KM Process) 
ช่ือหนวยงาน : องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดรับการพัฒนา 
                   ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

1 การสรางและ
แสวงหาความรู 
- ภายใน อบต. 
- ภายนอก อบต. 

- สงบุคลากรเขารับ 
การอบรม / สัมมนา 
ในหลักสูตรตางๆ 
- ถายทอดความรูท่ีไดรับจาก
การอบรมในท่ีประชุม
ประจําเดือน 
- รวบรวมเอกสารท่ีไดรับจาก
การอบรมสัมมนาเก็บไวท่ีศูนย
ขอมูลขาวสารของ อบต. 
ใหเปนแหลงเรียนรูแกบุคลากร
ในหนวยงาน 

๑ ต.ค. 62 –     
๓๐ ก.ย. 63 

จํานวน
บุคลากร 

ท่ีเขารับการ
อบรม/สัมมนา 

บุคลากร 
ไดรับการ
อบรม / 
สัมมนา 

หัวหนา 
สวนราชการ 
แตละสวน 

/กอง 

 

2 การจัดความรู 
ใหเปนระบบ 

- รวบรวมความรูเปนหมวดหมู
และจัดทําฐานขอมูล 
- สรางคลังความรู กฎหมาย/
ระเบียบตางๆ  

ปงบประมาณ 
2563      
เปนตนไป 

จํานวน
ฐานความรู 
ดานตางๆ 

บุคลากร 
ในองคกร 

มีความรูเพ่ิม 

หัวหนา 
สวนราชการ 
แตละสวน 

/กอง 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมลู 
ใหเปนมาตรฐาน 
สมบูรณ 

ปรับปรุงฐานขอมูลความรูของ
บอรดประชาสัมพันธ 

ปงบประมาณ 
2563 
เปนตนไป 

จํานวน
ฐานความรู 
ดานตางๆ 
ไดรับการ
ปรับปรุง 

บุคลากร 
ในองคกรมี
ความรูเพ่ิม 

หัวหนา 
สวนราชการ 
แตละสวน 

/กอง 

 

4 การเขาถึงความรู 
-บอรด
ประชาสมัพันธ 
-ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

รวบรวมความรูตดิประกาศ ปงบประมาณ 
2563 
เปนตนไป 

จํานวน
บุคลากร 
ท่ีเขาถึง

ฐานขอมูล 

บุคลากร 
ในองคกร 

มีความรูเพ่ิม 

หัวหนา 
สวนราชการ 
แตละสวน 

/กอง 

 

5 การแบงปน
แลกเปลีย่นความรู 
-บอรด
ประชาสมัพันธ 
-แผนพับ 

ใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆเขารวมทํา
บอรดและแผนพับ 

ปงบประมาณ 
2563 
เปนตนไป 

จํานวน
บุคลากร 

ท่ีแลกเปลีย่น
ความรู 

จํานวนครั้ง 
ในการ

แลกเปลีย่น
เรียนรู 

หัวหนา 
สวนราชการ
แตละสวน 

/กอง 

 

 
/๗. แผนการจัดการ... 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ( KM Process) 
ช่ือหนวยงาน : องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดรับการพัฒนา 
                   ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

6 - การเรียนรู 
- การสรางองค
ความรู 

- การนําความรู 
ไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาสมัพันธ /ศูนย
ขอมูลขาวสาร 

ปงบประมาณ 
2563 
เปนตนไป 

จํานวนบุคลากรท่ี
เรียนรู 

จํานวนครั้ง 
ในการ
เรียนรู 

หัวหนา 
สวนราชการ 
แตละสวน 

/กอง 

 

 

7. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ใหมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู ประกอบดวย 

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา    เปนประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   เปนกรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองชาง      เปนกรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    เปนกรรมการ 
๕. หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนกรรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการ ฯ ท่ีไดรับการแตงต้ัง มีหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการ
ความรู และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
อยางนอยปละ 1 ครั้ง   
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

............................................. 

  โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี               
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดเปนหลักการแนวทาง
ปฏิบัติ และเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของตน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ และมตคิณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี     
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา          
และพนักงานจาง เพ่ือยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

  พนกังานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลอืกปฏิบัติ 
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

  ท้ังนี้ การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
(นายวรลภย  ศรีบุญเรือง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   
 

 

 



แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   
แนวทางการปฏิบัติ 

(1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 1.ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิป ไตย             
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ            
แหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ เชน การไปใช
สิทธิเลือกตั้ง (ทุกระดับ) ออกเสียง ประชาพิจารณ ออกเสียง
ประชามติ รวมท้ังการอธิบาย ชักชวนญาติมิตร คนใกลชิดให
ตระหนักถึงการใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชาพิจารณ     
ออกเสียงประชามต ิ 
2.ตองปลูกฝงจิตสํานึกในหลักการประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยใหขาราชการ และลูกจางได
ตระหนักและเชื่อม่ันในแนวทางการอยูรวมกันตามพ้ืนฐาน
แ ห ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. ตองปลูกฝงทัศนคติการใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
การชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในสังคม เชน การรวม
ดําเนินกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 

(2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 1. สงเสริมใหขาราชการ ลูกจางยึดถือคุณธรรมจรยิธรรมใน
การปฏิบัติหนาท่ี 
2.  ไม กระทําการข ามผูบั ง คับบัญชา เหนือตนเวนแต 
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือ ไดรับ
อนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
3. ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และ ชวยเหลือ
กันในการปฏิบั ติ ร าชการระหว า งข าราชการด วย กัน            
และผูรวมปฏิบัติราชการ รวมท้ัง ไมกระทําการอยางใดท่ีเปน
การกลั่นแกลงกัน  
4. ยอมรับฟงความคิดเห็นและไมกาวกายสิทธิสวนบุคคล
หรือเรื่องสวนตัวของผูอ่ืน 

(3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 1.ตอ งปฏิบั ติหน า ท่ี ร าชการด วยความ ซ่ือสั ตย สุ จ ริ ต             
เท่ียงธรรม  และไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  
2. ตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทํา
การใดๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง   

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   
แนวทางการปฏิบัติ 

(4 )ก ารยึ ด ถื อประ โยชน ของประ เทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน 

1. สงเสริมใหขาราชการ ลูกจางปฏิบัติงานโดยการแยกเรื่อง
สวนตัวออกจากสวนรวม 
2. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการ หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้น ในหาง
หุนสวนหรือบริษัท  
3. ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
ทุมเทกายใจ และตองอุทิศเวลาของตน ใหกับราชการ  

(5 )การยืนหยัดทําในสิ่ ง ท่ี ถูกตอง เปนธรรม              
และถูกกฎหมาย 

1.ตอง ไม กระทําการหรือยอมใหผู อ่ื นกระ ทําการหา
ผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
2.ตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับ หรือกฎหมายของทางราชการและกลารับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย โดยไมเกรงกลัวตอ
อํานาจและอิทธิพลใดๆ 

(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว              
มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

1. ตองตอนรับใหความสะดวกแกประชาชนผูติดตอราชการ
อันเก่ียวกับหนาท่ีของตนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน 
ไมชักชา หลบหลีกหรือเลี่ยงการใหบริการ 
2. มีความสุภาพเรียบรอย โดยมีใจรักท่ีจะใหบริการดวย
ความจริงใจ ออนโยน ยิ้มแยมแจมใสดวยมิตรไมตรี มีความ
เอ้ืออาทรตอกันไมนิ่งดูดาย และพรอมใหบริการอยูเสมอ   
3.ไมดูห ม่ินเหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหง ประชาชน            
ผูติดตอราชการ  
4. ตองปฏิบัติหนาท่ีตอผูมาขอรับบริการ ดวยความเสมอภาค
และไมกระทําการเลือกปฏิบัติ โดยไมเปนธรรมตอประชาชน
และผูมาขอรับบริการ 

(7 )การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

1.มีการ เปด เผยขอ มูลข าวสารราชการตามหลักการ             
ท่ีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ หรือตาม
ขอบังคับการประชุมสภาไดกําหนดไว 
2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธ นโยบาย แผนงาน    
และผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลให
ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
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(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน                  
มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

1.ผูบริหารตองบริหารงานโดยคํานึง ถึงความยุ ติธรรม     
ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยยึดกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและวินัยขาราชการทองถ่ิน เปนกรอบและมาตรฐาน
สําหรับการดําเนินการ 
2. ตองเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการกําลัง
เ กิ ด ข้ึ นจ ากการบริ ห า ร ง านร าชการภาย ในองค ก ร                    
เชน มีชองทางใหประชาชนรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตฯ 
3. ตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการใหเกิดผลดีหรือ ความกาวหนาแกราชการ 
ดวยความอุตสาหะ เอาใจใสและระมัดระวัง รักษาประโยชน
ของ ทางราชการ และไมประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ เชน ผูบังคับบัญชาท่ีสูงกวาตามลําดับจัดตองให
ความสนใจดูแล และนําผูอยูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี ในหนาท่ีราชการ  
4. ตองทํางานเปนทีมและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรโดย
ยึดเปาหมายขององคกรเปนหลัก  
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปอยางสมํ่าเสมอ ดวยความถูกตอง ตรงเวลา 
6. จัดทํารายงานทางการเงิน และการตรวจสอบอีกท้ังจัดทํา
งบการเงิน บัญชีตนทุนผลผลิตตลอดจนรายงานเก่ียวกับ
ฐานะทางการเงินและ ผลการดําเนินงานของสวนราชการ 
7.ควบคุมดูแลการรายงานทางการเงินและตรวจสอบ            
โดยผูบริหารระดับสูง และมีการสอบทานหรือตรวจสอบจาก
หนวยตรวจสอบภายในตามระเบียบทางราชการกําหนด 

(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 1. ภักดีตอองคกร โดยเชิดชูองคกร ปฏิบัติงาน โดยยึดมั่น
เปาหมายขององคกรเปนหลัก  
2. อนุรักษวัฒนธรรม ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร             รัก
ความสามัคคี ชวยเหลือกันในการปฏิบัติงาน  
3. ตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลักวิชาการโดยใหความเห็น
และขอเสนอแนะอยางตรงไปตรงมา 
4. รักษาความลับของทางราชการ และตองไมนําความลับของ
ทางราชการไมวาความลับจะไดมาจากปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม
ไปเปดเผยหรือไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูอ่ืน 
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 5. ตองวางตัวเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ หนาท่ี
ราชการ  
6. เคารพสถานท่ีทํางาน ดวยการแตงกายสุภาพรวมท้ังให
ความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในองคกร 

(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

1.เสริมสรางทัศนคติ ท่ีดี ในการปฏิบัติหนา ท่ีและความ
รับผิดชอบใหมีความรูสึกวาเปนเจาขององคกรรวมกัน  
2.สง เสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การประชุมสภาทองถ่ิน  และเปนตัวแทน
ภาคประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 


