
 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

********************************* 
๑.๑  วัตถุประสงค� 
 ๑.  เพ่ือนําความรู�ท่ีมีอยู�ภายนอกองค�กรมาปรับใช�กับองค�การบริหารส�วนตําบลพลับพลา 
 ๒.  เพ่ือให�มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน�นสร�างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  
               ให�เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลพลับพลา 
 ๓.  เพ่ือให�บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลพลับพลา  ปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท�องถ่ินให�มีทักษะและความรู� ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด�านความรู�และทักษะของงานแต�ละตําแหน�ง   
  ๓.  ด�านการบริหาร 
  ๔.  ด�านคุณสมบัติส�วนตัว 
  ๕.  ด�านศีลธรรมคุณธรรม 
 

๑.๒   เป!าหมาย 
 ๑ เป!าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลพลับพลา ประกอบด�วย  

๑.๑  การพัฒนาคณะผู�บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
๑.๓  การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา ครู 
๑.๔  การพัฒนาพนักงานจ�าง 
 

๒. เป!าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค�กรบริหารส�วนตําบลพลับพลาทุกคนท่ีได�เข�ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู� ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรู�ท่ีได�รับมาใช�ประโยชน�ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ�านเมืองท่ีดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



วัตถุประสงค�และเป!าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให�พนักงานส�วนตําบล   
ทุกคนทุกตําแหน�งได�รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป: 

การพัฒนาด+านบุคลากร 
๑.ส�งเสริมและให�ความสําคัญกับการฝ=กอบรม เพราะการ
ฝ=กอบรมจะทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�ประสบการณ� 
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน�ต�อการปฏิบัติงาน โดยใช�หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู�พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน�าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู�และทักษะเฉพาะของงานในตําแหน�ง 
-   ด�านการบริหาร 
-   ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการศึกษาให�มีโอกาสศึกษาต�อ
อย�างเต็มที่ โดยการให�ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให� 
ศึกษาต�อ และส�งเสริมให�เพิ่มพูนความรู�ในการทํางาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให�พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา พนักงาน
จ�าง สมาชิก อบต. ผู�บริหาร และประชาชน ได�มีโอกาส    
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต�าง ๆ เพื่อให�มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

ดําเนินการเองหรือร�วมกับ
หน�วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝ=กอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให�
คําปรึกษา และอื่น ๆ 
-  ให�ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามข�อบัญญัติ 
อบต.พลับพลา 

 

 
 
 
 

 



วัตถุประสงค�และเป!าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให�พนักงานส�วนตําบล   
ทุกคนทุกตําแหน�งได�รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป: 

การพัฒนาด+านคุณธรรม คุณธรรม 
๑.ส�งเสริมจริยธรรมเพื่อให�พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�างมี
คุณภาพ มีความรู� มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน�าที่อย�างเหมาะสม 
2. การจัดทําประกาศเผยแพร�มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง   
3. การตรวจสอบแบะประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร�มาตรฐานจริยธรรม 
4. มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบต�อบ�านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เปHน
ประมุข วางตัวเปHนกลางทางการเมือง 
 
 

ดําเนินการเองหรือร�วมกับ
หน�วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝ=กอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให�
คําปรึกษา และอื่น ๆ 
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 
 
 
 

พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3 ตามข�อบัญญัติ 
อบต.พลับพลา 

 

 
 

 
 
 

                    
                   

 



วัตถุประสงค�และ
เป!าหมาย 

วัตถุประสงค�และ
เป!าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

เพื่อให�พนักงานส�วน
ตําบลทุกคนทุก
ตําแหน�งได�รับการ
พัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ป: 

การพัฒนาด+านอื่น ๆ  
๑.  ส�งเสริมให�มีการพัฒนาให�มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการทํางาน การปรับใช�
ข�อมูลให�เปHนปLจจุบัน และสามารถให�บริการประชาชนได�อย�างรวดเร็ว 
๒.  ให�มีการนําคอมพิวเตอร�มาใช�ในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม� ๆ มาใช�
ในการทํางาน 
๓.  ส�งเสริมให�มีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 

ดําเนินการเองหรือร�วมกับ
หน�วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝ=กอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให�คําปรึกษา 
และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ทํางาน 
และสถานที่บริการประชาชน 
 
 
 

พ.ศ.๒๕61 – 
๒๕๖3 

ตามข�อบัญญัติ 
อบต.

พลับพลา 

 

 
 
 



๑.๓ มาตรการเสริมสร+างขวัญกําลังใจ   
๑.  มีการมอบรางวัลให�พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง ดีเด�นเปHนประจําทุกป: โดยมี

ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ�ท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ�ท่ีดีต�อประชาชน ผู�บังคับบัญชาและเพ่ือนร�วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม�มีข�อร�องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส�วนรวม 

๒.  จัดให�มีสมุดลงชื่อเข�าร�วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร�วมกัน ทํางานร�วมกัน เช�น    

การจัดกิจกรรมพัฒนาท่ีหน�วยงานต�าง ๆ เปHนเจ�าภาพ  การพบปะสังสรรค�  เปHนต�น 
 

๑.๔  มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑.  มอบอํานาจให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นพิจารณาโทษแก�บุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัยไม�

ร�ายแรงได�ในข้ันว�ากล�าวตักเตือน  แล�วเสนอให�ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  และนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย�อนโทษให�แต�ละระดับสายการบังคับบัญชาละ        
๓  ครั้ง  ยกเว�นการกระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเปHนกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การด่ืมสุรา การเล�นการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร�องผลประโยชน�จากประชาชนท่ี

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเปHนเหตุให�เกิดความเสียหายกับประชาชน

หรือองค�การบริหารส�วนตําบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการ 

********************************* 
 
๑.๑  วิธีการพัฒนา 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ�าง  และบุคลากร ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลพลับพลา กําหนดวิธีการพัฒนา ตามความจําเปHนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช�วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการดําเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝ=กอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของ
องค�การบริหารส�วนตําบลในการถ�ายทอดความรู�ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให�คาปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให�การศึกษา 

 
                    ๒. แนวทางการดําเนินการ 
                       การดําเนินการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ�าง  และบุคลากรของ องค�การ
บริหารส�วนตําบลพลับพลา นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ข�อ ๑ แล�ว แนวทางในการดําเนินการได� กําหนด
แนวทางการดําเนินการไว� ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค�การบริหารส�วนตําบลดําเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เปHนผู�ดําเนินการโดย
องค�การบริหารส�วนตําบลจัดส�งพนักงานส�วนตําบลเข�ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล�องกับแผนพัฒนา พนักงานส�วน
ตําบลขององค�การบริหารส�วนตําบลพลับพลา เปHนผู�ดําเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กันยายน ๒๕61 
                       ๓.๒ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕2 ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕61 - ๓๐ กันยายน ๒๕62 
                       ๓.๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕3 ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕62 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค�การบริหารส�วนตําบลพลับพลา  จึงได�จัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตร
ความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน�าท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรู�และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตําแหน�ง หลักสูตรด�านการบริหาร หลักสูตรด�านคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
โครงการต�าง ๆ ในส�วนท่ี ๕ 
 



 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เร่ิมต+น 

 

 

๑.๑  แต7งตั้งคณะทํางาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเป8น 
๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเป8น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
ร7วมกับหน7วยราชการอ่ืน หรือว7าจ+างเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการท่ี  เหมาะสม เช7น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให+คําปรึกษา 

-  การสับเปล่ียนหน+าท่ีความรับผิดชอบ 
 -  การฝ@กอบรม 
 -  การให+ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

 

 
จัดให+มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให+ทราบถึงความความสําเร็จ  ความรู+
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 


