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ค าน า 
 

  การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์              
พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงไว้
ต่อสภา อบต.ได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไป                        
สู่ความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่ก าลังความสามารถของ อบต. และบุคลากรจะท าได้ และ
ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีระยะเวลาของแผน  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๔  – ๒๕๖๖) ตามระยะเวลาของแผนพัฒนา 
อบต. และอาจจะมีการปรับปรุง   ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
คูได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (พ.ศ.๒๕๖4 –๒๕๖6)              
ไว้ ณ ที่นี้ 
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๑.  หลักการและเหตุผลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๑. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

              ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยน
วิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนา
องค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้
และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้
ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสมภายในกรอบหัวข้อที่น ามาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  
มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ              
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เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมี
การบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก
ภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี

สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้ านความ ม่ันคง  มี เป้ าหมายทั้ ง ในการสร้ างเสถียรภาพ

ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง 
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก

ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบัต ิรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนว
ระนาบมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  
เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่
มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม
และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคใน
อุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท า
การเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง            
และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการ
ใช้ดิจิตอลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย             
มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น             
การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน
และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
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(3) การพัฒนาผู้ป ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒ นาทั กษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)             
สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วน
ร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิม
บทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของ

สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคม

สูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและ

ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ า               

เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศและเมืองที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ                  
ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น

สากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
วิสัยทัศน์ 
   สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
    ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
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กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่
น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  
    โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  
    2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
เป้าหมาย  
    1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ  
  3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
    4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 
วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่
เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
    รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว 
ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญท่ีประเทศจะต้องมีทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง  
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เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศท่ีมุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต  
 

 เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความม่ันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คน
ดี คนเก่ง 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
    ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี  จะยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพ่ือให้การพัฒนา
ในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 
สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้ งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มี
ความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบต่อมิติอ่ืนๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ 
พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ 
รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 
 “ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรรมมีความมั่นคง ยั่งยืน ยึดมั่นในหลัก           
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู มี ๖ ด้าน 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
๔. ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้                       

“ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน 
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สังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ
ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎี กานี้
จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบ
แผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และ
น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า 
ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓ . ต้องมีการส ่งเสริมและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างว ิส ัยทัศน ์และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการ
สมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 
 ๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย ์

              ๑ .๑  ตามประกาศคณ ะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งห วัดบุ รี รัม ย์                   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่            
๑๔  ตุลาคม ๒๕๔๗  หมวด  ๑๒  การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล  ข้อ ๒๕๘ - ๒๖๑ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบล
ที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่
ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ 
ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการ 
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พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์   เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่   ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๗  
หมวด  ๑๒  การบริหารงานบุคคล   ส่วนที่ ๓   เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 
๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 

(๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน            
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูถือว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการบริหารจัดการองค์กร  การให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร                
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความส าคัญและท าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง             
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

 



-๑๐- 
 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (๒๕64 – ๒๕66) ขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคู 
  ๓.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของ       
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

 
๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล    
และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ทุกคน 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสั งกัดองค์การบริหารส่ วนต าบลบ้ านคูทุกคน  ที่ ได้ เข้ ารับการพัฒนา                 
การเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๔  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒ ) พิ จ ารณ า เห ตุ ผ ล และค วาม จ า เป็ น  ใน ก าร พั ฒ น าโดยก ารศึ กษ าวิ เค ราะห์                           
ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
 ๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 
  ๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 



-๑๑- 
 
  ๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา                 
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 ๔.๓  การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา     
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว   

    แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 

๑.๑   แต่งต้ังคณะท ำงำน 
๑.๒  พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
๑.๓  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 

สิ้นสุด 

๑. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 

 
 

        กำรด ำเนินกำร  โดยอำจด ำเนินกำรเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยรำชกำรอื่น หรือว่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินกำร
และเลือกรูปแบบวิธีกำรที่  เหมำะสม เช่น 
 -  กำรปฐมนิเทศ 
 -  กำรสอนงำน  กำรให้ค ำปรึกษำ 

-  กำรสับเปลี่ยนหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 -  กำรฝึกอบรม 
 -  กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
 -  กำรดูงำน 
 -  กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร/สัมมนำ 
 -  ฯลฯ 
 

๒. กำรด ำเนินกำร/วิธีด ำเนินกำร 

 
 

        จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทรำบถึงควำมควำมส ำเร็จ  
ควำมรู้ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน 

๓. กำรติดตำมและประเมินผล 



-๑๒- 
 
๕.  ข้อมูลด้านบุคลากร 
     ๕.๑  อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 
   ตามแผนอัตราก าลังสามปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  ได้ก าหนดต าแหน่งไว้ในแผนอัตราก าลัง ดังนี้



-๑๔- 
 

๓. การวิเคราะห์บุคลากร 
 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผล
การวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
          การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดอ่อน   

๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้   อบต.   ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๓๕-๔๐ ปี  เป็นวัยท างาน  ๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
       ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง        ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบ          
       กับการทุจริต                                                 ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  ๕. ไม่ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  ๖. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในปัจจุบันที่ต้องใช้ 
      โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้       เทคโนโลยี่สมัยใหม่ 
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี     

         

                                                                                               
        โอกาส                                                                              ข้อจ ากัด 

      ๑.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน   ๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอรายจ่าย 
           ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน         ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
           ได้ง่าย                                                      ๓.  พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 

  ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.                      ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 
      อุทิศตนได้ ตลอดเวลา                                          เศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
  ๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ             
      การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   

 
 
 
 
 
 
 
 



                - ๑๕ - 
 
 

             การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                             
                      จุดแข็ง                             จุดอ่อน   

๑.  บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่       ๑.  ขาดความกระตือรือร้น 
๒.  การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้              ๒.  มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓.  อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔.  มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย    
๕.  ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                     งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี                 

               การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                 ๕.  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
    ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                           บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
            
     

                                                                                         
           โอกาส                                                                        ข้อจ ากัด 

 ๑.  ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี                                ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก               
๒.   มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                                    ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  ในชุมชน  

        ๓.   บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต                                  การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ 
              อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                                  กลุ่มญาติพ่ีน้อง 
              ของประชาชนได้ดี                                             ๒.    ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
        ๔.   บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,                          ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้                               
              ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                  หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ 

  ๕.  อบต.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเข้ารับการ      ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ    ๓.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ความ 

      หนาแน่นต่อจ านวนประชากร และภารกิจ     
                                                                                    
              
            
                                                                                   

     
                                                                                                   
                                                                                                                      

  
 
 



                - ๑๖ - 
 
    การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จะเป็นการพัฒนาโดย

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรต้องสามัคคีและมีความสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญา
จ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เข้าใจ
งานท่ีท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็น 

ไปตามระเบียบ 
รายงานนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 



           - ๑๗ - 
 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จะมีความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน 
และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“ 

 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนต ำบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



                    - ๑๘ - 
 

รายละเอียดแผนการพฒันาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู

 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ป ี

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
/ สัมมนา 
-  การสอนงาน/         
ให้ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ.๒๕๖๔  
  - 

 ๒๕๖๖ 

งบ อบต.  

 
 
 
 
 



           - ๑๙ - 
 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา           
๓ ป ี

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.   ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม 
๒.  การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๓.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.  มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕๖๔  
  - 

 ๒๕๖๖ 

งบ อบต.  

 
 
 
 



           - ๒๐ - 
 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการ
ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๔  
  - 

 ๒๕๖๖ 

งบ อบต.  

 
 
 
 
 



                             - ๒๑ - 
 

มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
 

๑.  มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ าทุกปี 
โดยมปีระกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย 
๑ .  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัย                  

ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

การติดตามผล 
 

 ให้มีการติดตามผลจากโครงการที่จัดขึ้นทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร ประกอบกับ
ความเห็นของหน่วยตรวจราชการ หนังสือร้องเรียนต่างๆ  และผลกระทบหรือเสียงสะท้อนกลับมาที่องค์กร 

 

บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจ
เป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่
เสมอ    


