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องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
อ าเภอกนัทรลักษ์  จังหวดัศรสีะเกษ 

  
 



 
ค าน า 

 
          การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์       
พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา  
ทุกด้าน เท่าที่ก าลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรจะท าได้  และได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนต าบล มี
ระยะเวลาของแผน  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) ตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง และอาจจะมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป  
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้  จึงขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕66) ไว้ ณ ที่นี้ 
 
 

 
                                            
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 
ส านักงานปลัด 
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สว่นที ่ ๑ 
หลักการและเหตผุล 

**************************** 

๑. หลกัการและเหตผุล 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่างการ พัฒนา
บุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าพาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าหมายตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด 
                   พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.  ๒๕๔๖ 
                     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.  ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่
มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ลงวันที่ 10 มกราคม  
2546 ส่วนที่ 4 เรื่อง การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ



จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น โดยสอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 
  

๒.  ขอ้มูลดา้นบุคลากร 
           ๒.๑  อตัราก าลงัตามแผนอตัราก าลงั 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของ
งาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า 
ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 
 

โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจบุนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
1. ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลต าบล 1. ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลต าบล  
2. รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ต าบล 

2. รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ต าบล 

 

3. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    3.1  งานบริหารทั่วไป 
    3.2  งานนโยบายและแผน 
    3.3  งานกฎหมายและคดี 
    3.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
    3.5  งานกิจการสภา 
    3.6  งานพัฒนาชุมชน 
    3.7  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    3.8  งานสังคมสงเคราะห์ 
    3.9  งานส่งเสริมอาชีพและส่งเสริม
พัฒนาสตรี  

3. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    3.1  งานบริหารทั่วไป 
    3.2  งานนโยบายและแผน 
    3.3  งานกฎหมายและคดี 
    3.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
    3.5  งานกิจการสภา 
    3.6  งานพัฒนาชุมชน 
    3.7  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    3.8  งานสังคมสงเคราะห์ 
    3.9  งานส่งเสริมอาชีพและส่งเสริม
พัฒนาสตรี 

 
 
 
 

4. กองคลัง 
    4.1  งานการเงิน 
    4.2  งานบัญชี 
    4.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    4.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

4. กองคลัง 
    4.1  งานการเงิน 
    4.2  งานบัญชี 
    4.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    4.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

5. กองช่าง 
    5.1  งานก่อสร้าง 
    5.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    5.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

5. กองช่าง 
    5.1  งานก่อสร้าง 
    5.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    5.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

 



โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจบุนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
6. กองการศึกษา 
    6.1  งานบริหารการศึกษา 
    6.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
    6.3  งานกิจการโรงเรียน 

6. กองการศึกษา 
    6.1  งานบริหารการศึกษา 
    6.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
    6.3  งานกิจการโรงเรียน 

 



 
 

โครงสรา้งส่วนราชการองค์การบริหารสว่นต าบล
ทุ่งใหญ่ 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

รองปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
กองการศกึษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น) 

- งานบริหารทัว่ไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี  
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานบริหารการศึกษา  
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- งานกิจการโรงเรียน 
 
 



3. วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 

ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มี
ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสว งหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วเิคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบคุลากรในสงักดั องค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ (ระดบัตวับุคลากร) 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2. พนักงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการประสานงาน
กับประชาชนในพื้นท่ี 
3. มีอายุเฉลี่ย 25 – 50 ปี เป็นวัยท างาน 
4. พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ที่รับผิดชอบโดยตรง 
5. พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน   W 
1. จ านวนพนักงานและลูกจ้างไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ในบางภารกิจ 
2. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับภารกิจงานบาง
เรื่อง เช่น งานตรวจสอบภายใน งานสาธารณสุข 
 

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิตตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด  T 
1. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน 
2. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 

 
 

วเิคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ่ (ระดบัองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างาน และองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะตัวแทน 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
5. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  
 

โอกาส   O 
1. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
2. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท าให้รู้ สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชน 
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าหมาย 

ข้อจ ากัด   T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบเครือชาติในชุมชน การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้
ยาก 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างาน
ได้ ครอบคลุมภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 



 
การวิเคราะหโ์ครงสร้างการพฒันาบคุลากร 

 
 

โครงสร้างปัจจบุนั 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด     โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผล
เพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน 
ควบคุม ก ากับ ดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกเทศมนตรี 
 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 



 
 
 

วสิยัทัศน์การบรหิารงานบคุคล 
 

“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้
ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความ
พึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงาน 
ควบคุม ก ากับ ดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 



สว่นที ่๒ 
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายการพฒันา 

**************************** 
2.1  วตัถปุระสงค ์
  ๒.๑.1 เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับ
การพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
2.2  เปา้หมายการพฒันา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ก าหนด หรือ
หลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ จัด
ขึ้นภายในระยะแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล รอบปีงบประมาณ 2564-2566 ให้ครบทุก
ต าแหน่ง 
  ๑. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทบริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น 
จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และต้องมีการ
ประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม    

๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ จะต้องได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และต้องมีการประเมินก่อนและหลัง
การเข้ารับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร  โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการเอง และต้องมีการประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



 
สว่นที ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ 
*************************** 

 
วิสยัทศันก์ารพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ (Vision) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนัธกจิการพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุง่ใหญ่ (Mission) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุง่ใหญ่ (Mission) 
 
 
 
 
 

 

“มุ่งพฒันาบุคลากรองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ให้มปีระสทิธภิาพ 

เสริมสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม มุง่สู่ความส าเรจ็ในหนา้ที่ และมีความสขุในการปฏบิตังิาน” 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
4. เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเพ่ือคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของเจ้าหน้าที่ 

1. การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
4. การเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเพ่ือคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของบุคลากร 



ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธก์ารพฒันาบคุลากรองคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาบุคลากรให้มปีระสทิธภิาพในการท างาน 
  กลยทุธ ์
  1.1 พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  1.2 พัฒนาบุคลากรด้าน IT 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การสรา้งวฒันธรรมขององค์กรใหเ้ปน็องคก์รแหง่การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
  กลยทุธ ์
  2.1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  2.2 รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่แต่ละส่วนราชการที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา 

      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมในองคก์ร 
  กลยทุธ ์
  3.1 เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
  3.2 เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและป้องกันการท าผิดจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเพื่อคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของ  
                    บุคลากร 

  กลยทุธ ์
  4.1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
  4.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศท่ีสนับสนุนการให้บุคลากรมี
ความสุขและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557-2560 (โดยส านกังาน ก.ถ.) 
 

วสิยัทัศน์การพฒันาขา้ราชการสว่นท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

และเป็นสิ่งที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ภายในปี 2560 



พันธกจิการพฒันาขา้ราชการสว่นท้องถิน่ 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าประสงค์การพฒันาขา้ราชการสว่นท้องถิน่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2557-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างพัฒนาผู้น าและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการบริหารงาน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

1. เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่างๆเข้ามามีส่วนร่ามมากขึ้น 

2. เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตส านึกในหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถดูแล
ผลประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 

1. การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตที่มีศักดิ์ศรี 
(Organixation Integrity) 

2. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
3. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 



กรอบมาตรฐานความส าเรจ็ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR Scorecard) ที่ส านกังาน ก.พ. 
ก าหนดไว ้
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคล (HR Scorecard) ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบ
มาตรฐานประกอบด้วย 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงกลยุทธศาสตร์ 
  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิตทิี่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติที่จะท าให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้ 

(1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้กรมฯ บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด 

(2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

(3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่งจ าเป็นต่อ
ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) หรือไม่ เพียงใด 

(4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างานหรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 2 ประสิทธภิาพของกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มี
ลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ เพียงใด 

(1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม่ เพียงใด 

(2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง  เที่ยงตรง 
ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริงหรือไม่ 
เพียงใด 

(3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) หรือไม ่เพียงใด 



(4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) หรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 3 ประสิทธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ เพียงใด 

(1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  

(2) ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

(3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development 
and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

(4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด  
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  

มิตทิี ่4 ความพร้อมรบัผิดดา้นการบรหิารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ  
(1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน  หลักคุณธรรม 
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เพียงใด 

(2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้จะต้อง
ก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวา่งชวีิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่ งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดังนี้ 

(1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน
ระบบงาน และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือไม่ เพียงใด 

(2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 



(3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการ 
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่
จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่ เพียงใด 

  มิติการประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้
ส่วนราชการในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สว่นที ่๔ 
หลักสตูรการพฒันา 

************************* 
 

หลกัสตูรการพฒันา ประกอบดว้ย 
ล าดับที ่ หลักสตูรการพฒันา รายละเอยีดการพฒันา 

1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาความรู้ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎ กฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  ผู้บริหาร 
สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 

2 การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3 ความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดเป็นการเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนารายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการ
บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน 
การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 
กลุ่มเป้าหมายในการฝกึอบรม 
  ๑.  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น และอ านวยการ
ท้องถิ่น    

- หลักสูตรด้านการบริหาร 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  ๒.  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.  สายงานพนักงานจ้าง 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 



ส่วนที ่5 
วิธกีารพฒันา ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาและงบประมาณในการพัฒนา 

********************** 
     
วิธีการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิธีการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 

(1) วิธีด าเนินการ 
1.1 การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนการ

บรรจุเข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
1.2 การฝึกอบรมและสัมมนา อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

หรือโดยส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

1.3 การสอบงาน การให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือนร่วมงาน หรือวิธีการ
อ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.4 การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หรือโดย
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 
                    (๒) แนวทางการด าเนินการ 
                        การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่ นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                         ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จัดส่งพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                        ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นผู้ด าเนินการ 
                   (๓) ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                        ๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                        ๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕66 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66 
                    (๔) งบประมาณ 
                           เบิกจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 



แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนนิงานการพฒันาบคุลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน้ 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ส้ินสุด 

๑. การเตรยีมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

จดัใหม้รีะบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล เพือ่ใหท้ราบถงึ
ความความส าเรจ็  ความรูค้วามสามารถและผลการปฏบิตังิาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



ตารางแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝึกอบรม 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งประเภททัว่ไป
และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนักงานจา้ง 
 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่
รับผิดชอบ 

๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าแหน่งประเภท
บริหารงานท้องถิ่น 
 พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าแหน่งประเภท
อ านวยการทอ้งถิ่น 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝึกอบรม 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งประเภททัว่ไป
และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนักงานจา้ง 
 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่
รับผิดชอบ 

๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าแหน่งประเภท
บริหารงานท้องถิ่น 
 พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าแหน่งประเภท
อ านวยการทอ้งถิ่น 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝึกอบรม 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งประเภททัว่ไป
และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนักงานจา้ง 
 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่
รับผิดชอบ 

๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าแหน่งประเภท
บริหารงานท้องถิ่น 
 พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าแหน่งประเภท
อ านวยการทอ้งถิ่น 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. การประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
 พนักงานจา้ง 

 



มาตรการเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ   
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่น

เป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล 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 าเนนิการทางวนิัย  
๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิด

วินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ 

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ 
๓  ครั้ง  ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่

นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือ  ระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชน

หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



สว่นที ่๖ 
 การตดิตามประเมนิผล 
******************* 

   
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  เป็นประธาน 
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน   เป็นกรรมการ 
3. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่รับทราบเพื่อพิจารณา 

นอกจากการติดตามประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว ในการพัฒนาพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ในแต่ละครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอนโมงเป็นผู้ด าเนินการ จะ
ประเมินผลการพัฒนาความรู้ในแต่ละครั้งเป็น 2 ระยะ คือ 

 (1) ระยะก่อนด าเนินการ โดยประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจก่อนได้รับการพัฒนาความรู้ 

 (2) ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัด
ความรู้ความเข้าใจหลังจากการเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่าผล
คะแนนแตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไรบ้าง 

ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายหลังจากการกลับจากศึกษาดูงานจะมี
การประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับทราบ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชนชนต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จะน าผลการประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน
ต่อไป 
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