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การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้ค านึงถึงภารกิจ  
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บุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้าน
การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ต่อไป 
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แผนพัฒนาบุคลากรต าบลล าใหม่ 

ส่วนที่ 1  
หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล 
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร 

จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือ
แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่ 
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม ่จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี ่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ    
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จึงเห็นสมควรที่จะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ในรอบ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพ่ือให้บุคลากรทุกภาค
ส่วนขององค์กรได้รับการพัฒนาตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ส าคัญเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีบุคลากรอันมีคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันน าไปสู่ประโยชน์
ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา 

ตนเอง ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

                          (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                          (๒) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                          (๓) ด้านการบริหาร 
                          (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                          (๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
เพ่ือความชัดเจน สามารถมองเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลล าใหม่ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

๑.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารให้ได้รับการอบรม/สัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ 

๒.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 

๑.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ให้ได้รับการอบรม/สัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ 

๒.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๓.  แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่โดยการ
ถ่ายทอดจากข้าราชการการเมืองที่มีประสบการณ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
๑.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้ได้รับการอบรม/สัมมนา เสริมสร้าง 

ความรู้ความสามารถ 
๒.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๓.  แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ 
๔.  แนวทางให้ค าปรึกษา/แนะน าจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
๑.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติ 

หน้าที่ 
๒.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ SWOT 

การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) 
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เพื่อให้เข้าถึงการพัฒนาอย่าง 

ชัดเจน จึงด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT)  ดังนี้ 
จุดอ่อน 

-บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นที่จะเข้าอบรม/ประชุมภายนอกหน่วยงาน 
จุดแข็ง 

-บุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะเข้าอบรม/ประชุมภายนอกหน่วยงาน 
โอกาส 

-องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในรูปแบบ 
ต่าง ๆ 

อุปสรรค 
-หลักสูตรการอบรมบางหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการอบรมจ านวนหลายวัน ท า 

ให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมได้ 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
  วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จะเป็นผู้ด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการ
ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้     

๑.  การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน 
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

๒.  การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ หรือคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา หรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

๓.  การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและทัศนศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจ 
และเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๔.  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๕.  การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
๖.  การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
๗.  การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

ระยะเวลาการพัฒนา 
                    ๑). การปฐมนิเทศ  เป้าหมาย  คือ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งหรือจ้างใหม่จะต้องก าหนดระยะเวลาการปฐมนิเทศ ขณะยังทดลองปฏิบัติราชการอยู่ ระยะเวลา 
ระหว่าง ๖   เดือนแรกของการบรรจุ 
                    ๒).  การฝึกอบรม เป้าหมาย คือ เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ พัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ิมความรู้และทักษะเฉพาะงาน ระยะเวลา ช่วงระหว่างเดือน ต.ค. - ก.ย. ของ
ปีงบประมาณ 
                    ๓).  การศึกษาหรือดูงาน เป้าหมาย คือ เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ระยะเวลา ช่วงระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. ของปีงบประมาณ 
                    ๔).  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา เป้าหมาย คือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ปรึกษาหารือ
แสดงความคิดเห็นหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ระยะเวลา ช่ วงระหว่าง เดือน เม.ย. - ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
                    ๕).  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม เป้าหมาย คือ  การสอนการ
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดความช านาญในการท างาน  และระบบงานที่แท้จริง  ระยะเวลา ช่วงระหว่าง เดือน ต.ค. - 
ก.ย.  ของปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 5 
หลักสูตรในการพัฒนาและงบประมาณ 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3) 
๓.๑ หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง  ๆ 

๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย ระยะเวลา ที่ก าหนดไว้ 

๑.  หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.  หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.  หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.  หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕.  หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๖.  หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
๗.  หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
8.  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
9.  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
10.  หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
11. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข 
๑2. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๑3. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
๑4. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑5. หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่น 
๑6. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
๑7. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
18. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
19. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
20. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
21. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง 
๒2. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒3. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๒4. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒5. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
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๓.๓  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง อาทิ เช่น 

๑.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบก่อสร้าง (Autocad for window)  ขั้นสูง 
๒. หลักสูตรคอมพิวเตอร์การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ส าหรับ  อปท. 

๓.๔   หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ 
ประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน อาทิ เช่น 

๑.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท าแผน 
๒.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดเก็บเอกสารในส านักงาน 

๓.๕  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ส่วนที่ 6 

การติดตามและประเมินผล 
องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
  การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ รายงานการผลการฝึกอบรม ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ ภาพถ่าย การสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ การสังเกตการณ์  เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของส่วนราชการ 

                     หมายเหตุ  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้
หลายวิธีประกอบกันก็ได้  ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 






