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ค าน า 
 

  พนักงานส่วนต าบล เป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไปสู่เป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น พนักงานส่วนต าบล จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะที่ทางราชการต้องการ 
และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ระบบราชการมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนตามนโยบาย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของท้องถิ่นในแต่ละด้าน
ตามยุทธศาสตร์  

การพัฒนาการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับ
บุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิต ิทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการด้านการ
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก  

 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  จะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า 
มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**********************  
 
1. หลักการและเหตุผล  

1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดเป็นแผนพัฒนารอบระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสัก อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
   (1) หลักการและเหตุผล 
   (2) เป้าหมายการพัฒนา 
   (3) หลักสูตรการพัฒนา 
   (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
   (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
   (6) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา      

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
      “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
       ๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
      ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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  ๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนางานในหน้าที่ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ          
ที่จ าเป็นของแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทั้งนี้ ให้รวมถึง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสักด้วย 
 
2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจการพัฒนา  

2.1 วิสัยทัศน์ 
       “พัฒนาบุคลากรไปสู่ความเป็นมาตรฐาน เพ่ือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ”  

2.2 พันธกิจ 
       2.2.1 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขอบบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
      เป้าประสงค์  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก มีขีดความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 
      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
      ยุทธศาสตร์  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสัก ตามสายงานที่มีในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
      กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
   1. ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม/โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
   2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
   3. พัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ตามสายงานที่มีในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
      ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
   1. ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
   2. ร้อยละของผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 
   3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงานที่มีในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
       2.2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
          เป้าประสงค์  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก มีค่านิยมองค์กรร่วมกัน 

- 2 - 



 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ที่มีต่อ
บุคคลภายนอก 
      ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสัก 
      กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
   1. ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม/โครงการพัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรในทุกระดับ 
   2. สร้างค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรในสังกัดเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่วัฒนธรรมขององค์กร 
      ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
   1. ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
   2. ร้อยละของบุคลากรที่ยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

      2.2.3 เสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณสมบัติในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับ 
          เป้าประสงค์  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผลส าเร็จของงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละ
คน 
      ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืนให้กับ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
      กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
   1. ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม/โครงการพัฒนาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
ในการปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืนให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
   2. จัดกิจกรรมเ พ่ือส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
      ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
   1. ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
   2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 3.1 วัตถุประสงค์  
       1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ
และตลอดเวลา 
       2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ให้มีประสิทธิภาพ ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
  (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (2) ด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ที่ จ าเป็นประจ าสาย
งาน ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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  (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้น า การพัฒนาคน การ
คิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  (5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
       3. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสัก 

3.2 เป้าหมายการพัฒนา 
       พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสัก ต้องได้รับการพัฒนาตามสายงานที่มีในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  
 
4. หลักสูตรการพัฒนา 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ได้พิจารณาและให้
ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู รวมถึงพนักงานจ้างทุกส่วนราชการ จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร หรือ
หลายหลักสูตร เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  

 
ที ่ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 
การพัฒนาด้านความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน ความสนใจ ใฝ่รู้  มีการ
พัฒนาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาพัฒนางานในหน้าที่ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน 

3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น ความรู้ที่จ าเป็น
ประจ าสายงาน ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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ที ่ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
4 หลักสูตรด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหาร และการ

บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมาย
งาน การจูงใจ การประสานงาน การเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น 

5 หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรม สร้างจิตส านึก เช่น จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

6 หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติ ง านร่ วมกับบุคคล อ่ืนได้อย่ างราบรื่ น  และมี
ประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

 
5. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 5.1 วิธีการพัฒนา 

      วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับ       
สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

       ๒. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น               
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

๓. การศึกษา หรือดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจ
และเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                   ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดพัทลุง ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
                   ๕. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
                   ๖. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
                   ๗. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

5.2 ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  
       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
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แบบที่ 1 แบบระยะสั้น  ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความจ าเป็น
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา งบประมาณ และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละ
หลักสูตร เป็นต้น 

แบบที่ 2 แบบระยะยาว  ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาเป็นไปตามรอบแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ระยะ 3 ปี ดังนี้ 

(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
(๓) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 

6. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏ
ดังนี้ 
  6.1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จ านวน  1,310,000  บาท 
  6.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  1,310,000  บาท 
  6.3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  1,310,000  บาท 
  ทั้งนี้ ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงาน
จ้าง โดยละเอียดขึ้นอยู่กับรายจ่ายหลักสูตรการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรรวมถึงวิธีการ ระยะเวลา สื่อการ
ฝึกอบรม วิทยากร และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการพัฒนา 
 
7. การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 
 7.1 การติดตามและประเมินผล  

     การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนด
แนวทางในการประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ 
วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 

๓. ข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

๔. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
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5. มีความมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ มีความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็ว  

6. มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  7. มีความใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและ
ประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน        
  8. มีการท างานเป็นทีม มีความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการสร้าง
และด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
  9. มีความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและขั้นตอน
การท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
  10. มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุด 

7.2 กระบวนการในการติดตามและประเมินผล 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ประกอบด้วย  
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                        กรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ                กรรมการ 
5. นักทรัพยากรบุคคล                       กรรมการและเลขานุการ 

      7.2.1 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา มีดังนี้ 
         1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน

ครู และพนักงานจ้าง แต่ละคนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
         2. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของ

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง แต่ละคน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสัก 

         3. พิจารณาปัญหาและความต้องการที่จะต้องให้มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู และพนักงานจ้าง พร้อมทั้งส ารวจความต้องการในการพัฒนาเพ่ิมเติม 

         4. ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนา พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม ของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ หลักสูตร ระยะเวลา และงบประมาณในการ
พัฒนา 

         5. เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก เพ่ือพิจารณา สั่งการ เช่น 
การจัดฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาเพ่ิมเติม หรือการแต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินการช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เป็นต้น 
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         6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังผ่านการพัฒนา และตลอดจน
ติดตามผลที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนา 

         7. สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนและหลังการ
พัฒนา และผลที่เกิดข้ึนภายหลังการพัฒนา ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก อย่างน้อยปีงบประมาณ
ละ 2 ครั้ง 

         8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
     7.2.2 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา ประกอบด้วย  

     1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงานส่วนต าบลแต่ละคน 
     2. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการติดตามและประเมินผลตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสัก 
     3. พิจารณาปัญหาและความต้องการที่จะต้องให้มีการพัฒนา พร้ อมทั้งส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาเพิ่มเติม 
     4. ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลัง 
     5. ด าเนินการเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก เพ่ือพิจาณาสั่งการ 
     6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล ทั้งก่อนและหลังผ่านการ
พัฒนา และตลอดจนติดตามผลที่เกิดข้ึนภายหลังการพัฒนา 
     7. สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล ทั้ง
ก่อนและหลังการพัฒนา และผลที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนา ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ทราบ
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
 
8. จ านวนบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
  8.1 จ านวนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกสัก 

 

ที ่ ประเภท 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1 พนักงานส่วนต าบล 21 21 21 
2 พนักงานครู 8 8 8 
3 พนักงานจ้าง 38 38 38 

รวม 67 67 67 
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  10.2 จ านวนพนักงานส่วนต าบลตามสายงาน 

ที ่ ประเภท 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1 นักบริหารงานท้องถิ่น 2 2 2 
2 นักบริหารงานทั่วไป 1 1 1 
3 นักบริหารงานการคลัง 1 1 1 
4 นักบริหารงานช่าง 1 1 1 
5 นักบริหารงานการศึกษา 1 1 1 
6 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 
8 นิติกร 1 1 1 
9 นักวิชาการสาธารณสุข 1 1 1 

10 นักพัฒนาชุมชน 1 1 1 
11 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 1 
12 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 1 1 
13 นักวิชาการพัสดุ 1 1 1 
14 นักวิชาการศึกษา 1 1 1 
15 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 
16 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 
17 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 
18 นายช่างโยธา 2 2 2 
19 เจ้าพนักงานประปา 1 1 1 

รวม 21 21 21 
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รายละเอียดแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2563 

 
ยุทธศาสตร์ :  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ตามสายงานที่มีในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย  

เ พ่ื อ พัฒนา ให้ มี คว ามรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ร ะ เ บี ย บ แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร/ 
ส.อบต./  
พนง.ส่วนต าบล 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

2. โครงการฝึกอบรมผู้บริหารตาม
แผนการด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิน่ 

เ พ่ื อ พัฒนาความรู้ และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร/
หวัหน้าส่วน
ราชการ 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ผู้บริหารได้รับการ
อบรมอย่างน้อย  
1 หลักสูตร 

ส านักงานปลัด
อบต. 

3. โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ
ตามแผนการด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
ต าแหน่ง 

พนักงานส่วน
ต าบลระดับ
ปฏิบัติการ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด
อบต. 
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โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

4. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-lass) ระบบข้อมูลรายจ่าย 

เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ให้ แก่ ผู้ ปฏิบั ติ ง านด้ าน
การเงิน การคลัง และพัสดุ 

พนักงานส่วน
ต าบล / 
พนักงานจ้าง 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจมีแนวคิด
ในการปฏิบัติงาน 

1. ทุกส่วนราชการ
สามารถวางฎีกาเบิก
จ่ายเงินบนระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ 
2. กองคลังสามารถ
ตรวจฎีกาและเบิก
จ่ายเงินบนระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ได้ 

กองคลัง 

5. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 (e-GP) 

เ พ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ เ ข้ า ใจ ในระ เบี ยบ 
ร ะ บ บ แ ล ะ  แ น ว ท า ง
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  
 

พนักงานส่วน
ต าบล / 
พนักงานจ้าง 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจมีแนวคิด
ในการปฏิบัติงาน 

1. ทุกส่วนราชการ
สามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตาม
ระเบียบ 
2. กองคลังสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง
ได้ 

กองคลัง 
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โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

6. โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับหลักสูตร
ความรู้ และทักษะเฉพาะของงาน
ในต าแหน่งต่าง ๆ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

เ พ่ือพัฒนาความรู้  เ พ่ิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานให้แก่พนง.ส่วน
ต าบลในต าแหน่ง  ต่าง ๆ 

พนักงานส่วน
ต าบล  

100,000 100,000 100,000 บุคลการได้เข้ารับ
การฝึกอบรมร้อยละ 
80  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

สนง.ปลัดอบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

7. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้
ในการจัดการเรียนการ
สอน และเพ่ือส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง  

พนักงานครู/
พนักงานจ้างที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 

80,000 80,000 80,000 ครูได้รับการพฒันา
ตนเองและพัฒนา
ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. ครู มีความม่ันใจ
ในการปฏิบัติงาน 
2. ครูสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
งานได้ดีและมี
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

8. โครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือพัฒนาระบบภาษีและ
การจัดเก็บภาษี 

จัดท าแผนที่
ภาษ ี

250,000 250,000 250,000 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี   
คลอบคลุมยิ่งขึ้น 

ระบบภาษีและการ
จัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
 

โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

9. ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามศาสตร์แห่งพระราชา  

เ พ่ื อ ใ ห้ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
สมาชิกสภาอบต. บุคลากร
ในสังกัดเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
อบต. /พนักงาน
ส่วนต าบล/
พนักงานครู 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ส านักงานปลัด
อบต. 

10. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  

เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถประพฤติตน
และปฏิบัติ งานได้อย่ าง
ถู ก ต้ อ ง  โ ด ย ไ ม่ ฝ่ า ฝื น
ระเบียบ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติ 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
อบต. /พนักงาน
ส่วนต าบล/
พนักงานครู/ 
พนักงานจ้าง 

40,000 40,000 40,000 บุคลากรของ  
อบต. โคกสัก ได้เข้า
รับการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถประพฤติตน
และปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง โดยไม่
ฝ่าฝืนระเบียบ หรือ
แนวทางการปฏิบัติ 

กองคลัง 

 
 
 

- 13 - 



 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืนให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
 

โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

11. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
นอกสถานที่ 

เ พ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสาธารณะให้
เป็นสั งคมแห่งความดีมี
คุณธรรม 

คณะผู้บริหาร/ 
พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงาน
จ้าง 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมี
จิตส านึกต่อ
สาธารณะ 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ 

ส านักงานปลัด
อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

12. โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

เพ่ือสร้างบรรยากาศการ
ท า ง าน ให้ กั บบุ คล าก ร
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

คณะผู้บริหาร/ 
พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงาน
จ้าง 

10,000 10,000 10,000 ส านักงานอบต. มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

บุคลากรในสังกัด
ร่วมกันสร้าง 
บรรยากาศการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

13. โครงการสร้างรัก สาน
สัมพันธ์ในองค์กร  

เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทุ ก
ระดับชั้น มีความสัมพันธ์ 
และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
มีความสามัคคี มีความรัก
และความภูมิใจในองค์กร 

คณะผู้บริหาร/ 
พนักงานส่วน
ต าบล/ 
พนักงานจ้าง 

100,000 100,000 100,000 บุคลการได้เข้ารับ
การฝึกอบรมร้อยละ 
80  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 
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โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

14. โครงการฝึกอบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงาน 

เ พ่ื อ เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพ
ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาดู
งาน และน าความรู้ที่ได้มา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
อบต./ พนักงาน
ส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง 

250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการศึกษาดูงานได้
น าความรู้มาประยุกต์
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้เข้ารับการศึกษาดู
งาน น าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน “ชีวิตเบิกบาน การ
ท างานเป็นสุข” 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานสู่การ
บริหารที่ด ี

ผู้บริหาร 
พนักงานใน
สังกัด 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับการ
การบริการที่ดี 

ลดความขัดแย้งใน
องค์กร 

ส านักงานปลัด
อบต. 
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ภาคผนวก 


