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สวนท่ี  1 
หลักการและเหตุผล 

 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

1.1 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคม สงเสริม
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดแกทางราชการ  เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนกาวทันเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน  โดยมีแนวทางในการปฏิบัต ิ
ดังนี้ 

1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง 
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ

ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ        
ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

3. ตองมีการสงเสริม พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในวิชาการใหมๆตลอดเวลา มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดพรอมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

4. สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอํานาจเจริญ (ก.อบต.จังหวัด

อํานาจเจริญ)  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล            
พ.ศ.2545 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2545 หมวดท่ี 12 สวนท่ี 3 เรื่องการพัฒนาพนักงานสวนตําบล            
ขอ 258 – 261 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ
เปนพนักงานสวนตําบล  กอนท่ีจะมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักวิธีการปฏิบัติ บทบาท  อํานาจหนาท่ีของพนักงานสวนตําบล แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงาน
สวนตําบลท่ีดี โดยองคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการโดยใช
วิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม  การฝกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวน
ตําบลประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม ก็สามารถทําได ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการ จะตองใช
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด เปนหลักสูตรและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลว เห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี  องคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ไดหรืออาจกระทําไดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.กลาง) คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดหรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 
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 1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 สวนท่ี 3 ขอ 269 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ 
ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
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สวนท่ี 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ พัฒนา
ตนเอง เพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการ
บริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ ตนเอง
และคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยาง มี
ประสิทธิผล  

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร และ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลและ 
ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ หลักของหนวยงานตางๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง 
ๆ ไดอยางมี ประสิทธิผล 

3. เปาหมายการพัฒนา 

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย ประกอบดวย 
คณะผูบริหาร สมาชิกทุกคน พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานบริหาร อํานวยการ พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติท้ังประเภทวิชาการและท่ัวไป และพนักงานจาง จะตองไดรับการพัฒนาในแตละป          
อยางนอย 1 หลักสูตร 
 3.1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย ทุกคนไดรับการ
พัฒนาความรู การเพ่ิมพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีไดรับ
มาปรับใชในการปฏิบัติงาน และใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูเพ่ือใหเกิดประโยชนตอทางราชการและสามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
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บทที่ 3 
กรอบแนวคดิการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรมีจุดมุงหมาย 

ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและ 
เครื่องมือในการผลักดันสูความสําเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเปนการสรางความตอเนื่องในการ
พัฒนา บุคลากรในองคกร ซ่ึงการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซ่ึงทิศทางนี้จะมีผล
ครอบคลุมอยู ในชวงระยะเวลา 3 ป  

ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอยนั้น ตองเปน
การจัดทํายุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ท้ังนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรการ 
พัฒนาหนวยงานนั้นเปนสวนท่ีชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทาง 
บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความรูสมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดีมีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัต ิ
ภารกิจของตนใหประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และเพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอ
กับ ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอยในทุกๆ ยุทธศาสตรโดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะใน
ดาน ท่ีเปนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลเทานั้น  

เพ่ือใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย มีความ
สอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ พัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรองคกร ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน           
ตําบลสรางถอนอย) นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบท่ีสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตรศึกษาตัวชี้วัดในระดับ
องคกร เม่ือไดทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว จากนั้น 
จึง ดําเนินการกําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร  

ข้ันตอนท่ี 2 การทํา HR SWOT เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” 
ท่ีจะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว  

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน 
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร ซ่ึงการทํา HR SWOT นั้น  

- เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทําใหองคกร บรรลุ
หรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ีวางไว  

– เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเปนการระดมสมอง ซ่ึงใหไดมาซ่ึง 
ขอมูลจํานวนมาก  

- เปนการระดมสมอง โดยท่ีสิ่งท่ีไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูท่ีมาเขารวม  
– พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ  
- เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานท่ีเก่ียวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควร จํากัด

เฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว   
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ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงจะ ชวย
สนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป  

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล สําคัญ
ดานทรัพยากรมนุษยและยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล 
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน 
การคิดวิเคราะหและการจัดทํา  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญท่ีมีผล ตอ
การบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึง 
กลุมประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ 
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันท่ีใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันท่ีบุคลากร
ไดรับ ในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการ
ดําเนินการ พัฒนาผานการใชจายเพ่ือการพัฒนาซ่ึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปนหนวยงานท่ี
ดีในเรื่องการ พัฒนาคน  

ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรท่ีคลายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ 
องคกรอ่ืนซ่ึงจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงท่ีวา 
องคกร ใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรท่ีเกงกวาองคกรอ่ืนๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น 
การศึกษา จากประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลด
การ ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขัน  

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนข้ันตอนการกําหนด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานท่ีสําคัญ (KPI) ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนใน
การ สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัด ลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน  

เม่ือสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากข้ันตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร
หลักขององคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอยแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพ่ือ คัดเลือก
ใหเหลือในปริมาณยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรท่ีไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มา
กําหนดตัวชี้วัด พรอมท้ังชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือ 
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรและควรกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนมา  

ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนข้ันตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร มาสู
การปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ 
ผลสําเร็จดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
นั้น ไดเกิดข้ึนจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเปน
การ มอบหมายความรับผดิชอบใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซ่ึงนําไปสู
การ ประเมินผลงานประจําปท่ีมีความชัดเจนในผลงานท่ีเกิดข้ึน  

ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และ ความสําเร็จ 
ท้ังนี้เพ่ือนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายท่ีกําหนดข้ันตอนสุดทายของการ จัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของ 
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพ่ือองคกร 
จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเม่ือเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจาก 
ผูรับผิดชอบ เพ่ือรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในท่ีสุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 
ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลายๆ ดานมาสรุปผล และ

วิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทํายุทธศาสตรท้ังนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึนนั้นสามารถนํามาใชในการ 
พัฒนาแกไขในสวนท่ีเปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะท่ีจําเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกล 
ยุทธของกรมชลประทานท้ังนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกําหนดท่ีมาของขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหได 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
2. การรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากท่ีมา ของ

ขอมูลดังกลาว ไดดังนี้  
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร  
จากการสัมภาษณผูบริหาร ซ่ึงประกอบไปดวย ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน 

หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ 
ผูบริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้  

1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ  
2. การนําเทคโนโลยีมาใชในสํานักงานเพ่ิมข้ึน  
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือใหบรรลุภารกิจหลัก  
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ  
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน  
6. การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา ผูใตบังคับบัญชา  
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล  
ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้  

- โครงสรางขาราชการจําแนกแตละชวงอายุ  
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามชวงอายุงานและสาเหตุ  
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง  
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม  
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร  
- รอยละของขาราชการท่ีควรไดรับการพัฒนา  

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังท่ีกลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะห พบวา ใน
ระยะเวลา 3 ปขางหนา องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมากจะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคน ท่ีจะ
หายไปจากการโอน (ยาย) ซ่ึงกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติซ่ึงอาจสงผลกระทบ            
ใน เรื่องการบริหารงานขององคกร ความพรอมของกําลังคนท่ีจะทดแทนกําลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่อง 
คาใชจายในการพัฒนาและจํานวนวันท่ีไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด  
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สรุปการวิเคราะหHR SWOT  
ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย ได

มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงาน มารวมกันทํา            
HR SWOT เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นท่ีเก่ียวของ กับบุคลากร 
ท้ังนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี้  

1. จุดแข็ง (Strengths)  
- ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
- บุคลากรมีความสามารถและพรอมท่ีจะรับการพัฒนา  
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร  
- บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ  
- ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน  
- มีผูนําองคกรท่ีเขมแข็ง  
- บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี การมีสวนรวมกับชุมชน ทองถ่ิน  
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณอยางเปนระบบ  

2. จุดออน (Weaknesses)  
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหวางกลุม  
- ภาระงานของแตละฝายไมชัดเจน  
- การมอบภาระงานยังไมตรงตามศักยภาพของบุคลากร  
- ขาดการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีระบบ เครื่องมือใหมๆ ในการพัฒนาแหลงน้ํา 
- ขาดทักษะดานการสื่อขอความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสรางแรงสนับสนุนจาก 

ประชาชน และทักษะท่ีจําเปนในการทํางานเชิงรุก  
- การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ  
- ดานอัตรากําลังยงัไมเพียงพอและไมเหมาะสมในกับปริมาณงาน  
- ขาดการสรุปบทเรียน องคความรูและติดตามประเมินผลเพ่ือการแกปญหาอยาง จริงจัง

และตอเนื่อง  
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ  
- บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลยี  

3. โอกาส (Opportunities)  
- องคกรเปนท่ีรูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณท่ีนาเชื่อถือ  
- มีการสนับสนุน สงเสริมท้ังดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆ ของ

รัฐ  
- มีกฎหมายท่ีรองรับและชัดเจน  
- เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักท่ีสําคัญตอประชาชนในพ้ืนท่ี  

4. ภัยคุมคาม (Threats)  
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสําคัญกับองคกร  
- งบประมาณไมเพียงพอ  
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน  
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บทที่ 5  
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  

ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญในดานตางๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมท้ังขอมูลยุทธศาสตร ของ
องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย ไดถูกนํามาสรุปเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการ 
บริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 อีกท้ังไดมีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ 
การพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 ใหม และ 
จัดทําเปนแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือใหเปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพ่ือสื่อสารให
บุคลากร ในองคกรไดมีความเขาใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน  
“มุงม่ันพัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลและพัฒนาทรพัยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงาน ภายใตความถูกตอง เปนธรรม ตรวจสอบไดและเต็มใจใหบริการ”  
พันธกิจ  

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงาน อยางสูงสุด  
2. สรางเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีสนับสนุนตอวิสัยทัศน พันธกิจขององคการบริหาร 

สวนตําบลสรางถอนอย  
3. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสําคัญ  
4. พัฒนาผูบังคับบัญชาและผูบริหาร ใหมีทักษะการจัดการ และภาวะผูนําท่ีเปนเลิศ  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563  
1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอเทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบ

สมรรถนะ เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา  
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุก

ระดับชั้น  
3. สรางภาวะผูนํา และทักษะดานการบริหาร “คน” ท่ีเขมแข็งใหแกผูบังคับบัญชาเพ่ือใชใน 

การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผูใตบังคับบัญชา  
4. สรางวัฒนธรรมการท างานรวมกันอยางมีความสุข  
5. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 

โดยในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอ 
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ เปน
เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1.รอยละเฉลี่ยของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
ท่ีผานการประเมินสมรรถนะในระดับท่ี องคกร
คาดหวัง (% Competency Fit )  
2. จํานวนวันท่ีไดรับการพัฒนาเฉลี่ยตอคนตอป 

2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึง
ประชาชนใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง ทุกระดับชั้น 

1.จํานวนวันตอคนตอปท่ีบุคลากรไดรับการพัฒนา
หรือ เขารวมกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม และจิต
อาสา  
2. ผลการสํารวจภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรตอสังคมภายนอก 

3.สรางภาวะผูนํา และทักษะดานการบริหาร “คน” 
ท่ีเขมแข็งใหแกผูบังคับบัญชาเพ่ือใชในการ จูงใจ
พัฒนาและมอบหมายงานผูใตบังคับบัญชา 

1. จํานวนวันตอคนตอปท่ีบุคลากรซ่ึงดํารงตําแหนง 
ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับการพัฒนาในเรื่องภาวะผูนํา 
และการบริหารคน  
2.ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรตอ 
ผูบังคับบัญชา 

4.สร า งวัฒนธรรมการท างานร วม กันอย า ง มี 
ความสุข 

1. จํานวนวันตอคนตอปท่ีบุคลากรเขารวมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ  
2. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
ปฏิบัติงาน 

5. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพ่ือมุงสูการเปน 
องคกรแหงการเรียนรู 

1.จํานวนความรู/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยตอคนท่ี 
บุคลากรบันทึกเขาระบบ KM  
2. ผลงานนวัตกรรมท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัล 
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บทที่ 6  
หลักสูตรการพัฒนา 

 

  การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย  ไดพิจารณา
และใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ท้ังคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล รวมถึงพนักงานจางท้ังสวนราชการ เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ัง ทางดานการ
ปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  
  1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย  

1. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
2. นักทรัพยากรบุคคล  
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
4. นักพัฒนาชุมชน  
5. นักวิชาการเกษตร 
6. นิติกร 
7. เจาพนักงานธุรการ  
8. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
9. เจาพนักงานธุรการ  
10. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
11. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
12. ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 
14. คนงานท่ัวไป พนักงานขับรถยนต  
15. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
16. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานกิจการสภา 
17. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. 
18. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
19. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานนักการ โครงการสงเสริมศิลปาชีพฯ 
20. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานนักการ 
21. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ํา 
22. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจํารถบรรทุกน้ํา 

กองคลัง ประกอบดวย  
1. ผูอํานวยการกองคลัง  
2. นักวิชาการเงินและบัญชี  
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได  
4. นักวิชาการพัสดุ  
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
6. เจาพนักงานพัสดุ 
7. ผูชวยเจาพนกังานพัสดุ  
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8. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  
9. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
10. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

กองชาง ประกอบดวย  
1. ผูอํานวยการกองชาง  
2. นายชางโยธา  
3. ผูชวยนายชางโยธา  
4. ผูชวยนายชางไฟฟา 
5 ผูชวยเจาพนักงานการประปา 
6. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ 
7. คนงานท่ัวไป ประจํารถยกกระเซา 
8. คนงานท่ัวไป ขับรถยกกระเซา 

กองการศึกษา ประกอบดวย  
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  
2. นักวิชาการศึกษา 
3. คร ู 
4. ผูดูแลเด็ก 
5 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย  
1. ผูอํานวยกองสาธารณสุข 
2. นักวิชาการสาธารณสุข  
3. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานสาธารณสุข 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 

2561 2562 2563 
1.พัฒนาบุคลากร
ใหมี ศักยภาพ
สูงสุด ทันตอ 
เทคโนโลยีใหมๆ 
ในงาน โดยใช
ระบบสมรรถนะ 
เปนเครื่องมือหลัก
ใน การบริหาร
จัดการการ พัฒนา 

1.1 รอยละเฉล่ีย
ของ ขาราชการท่ี
ผานการ ประเมิน
สมรรถนะใน ระดับ
ท่ีองคกรคาดหวัง 
(% Competency 
Fit)  
1.2 จํานวนวันท่ี
ไดรับ การพัฒนา
เฉล่ียตอคน ตอป 

1.1 โครงการปรับปรุงความรูความสามารถ 
และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานสวนตําบล  
 

1.2 โครงการจัดทํา Development Road 
Map เพ่ือใชพัฒนาขาราชการทุกสายงาน  
 

1.3 โครงการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง 
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกตใช 
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร 
หลักของ อบต.สรางถอนอย 
 

1.5 โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรู
ความ เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
การ ปฏิบัติงานใหม  
 

1.6 โครงการพัฒนาทักษะดานพัฒนา
องคกร  
 

1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

- ความสําเร็จของการปรับปรุง 
ความรูความสามารถและทักษะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานสวนตําบล  
- ความสําเร็จของการจัดทํา 
Road Map  
 

- รอยละของขาราชการท่ีผาน
การ ทดลองงาน  
 

- จํานวนวันท่ีไดรับการพัฒนา 3 
วันตอคนตอป  
 

 
– รอยละของจํานวนบุคลากรท่ี 
เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย  
 

- รอยละของจํานวนบุคลากรท่ี 
เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย  
 

- รอยละของจํานวนบุคลากรท่ี
เขารับ การฝกอบรมตาม
เปาหมาย 

การฝกอบรม สํานักงานปลัด ทดสอบตามแบบ
ท่ีกําหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 

2561 2562 2563 
2. เสริมสราง
คุณธรรม 
จริยธรรมจติอาสา 
การ เขาถึง
ประชาชนใหแก 
ขาราชการทุก
ระดับช้ัน 

2.1 จํานวนวัน
ตอคน ตอปท่ี
บุคลากรไดรับ 
การพัฒนา หรือ
เขารวม กิจกรรม
ดาน สงเสริม
คุณธรรม และ 
จิตอาสา  
2.2 ผลการ
สํารวจ 
ภาพลักษณดาน 
คุณธรรม
จริยธรรม ของ
บุคลากรตอสังคม 
ภายนอก 

2.1 โครงการเสริมสรางความสัมพันธกับ 
เครือขายคณุธรรม  
 

2.2 โครงการเผยแพรขอบังคับ อบต. 
สรางถอนอย ดวยจรรยาพนักงานสวน
ตําบล  
 

2.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ 
บริการและจัดการชุมชน 
 

2.4 โครงการเสริมสรางคณุธรรมและ 
จริยธรรม  
 

2.5 โครงการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ 
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี  
 

2.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 

 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 

 

- มีเครือขายคณุธรรมอยาง
นอย 7 เครือขาย  
 

- รอยละของบุคลากรท่ีรู 
ขอบังคับ  
 

- มีการชวยเหลือชุมชนอยาง
นอย จํานวน 3 วันตอคนตอป 
  

- รอยละของจํานวนบุคลากร 
ท่ี เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย  
 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ  
- รอยละของจํานวนบุคลากรท่ี
เขา รับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย 

การฝกอบรม สํานักงานปลัด ทดสอบตามแบบ
ท่ีกําหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 

2561 2562 2563 
3. สรางภาวะ
ผูนํา และทักษะ
ดานการ บริหาร 
“คน” ท่ี เขมแข็ง
ใหแก 
ผูบังคับบัญชาเพ่ือ
ใช ในการจูงใจ
พัฒนา และ
มอบหมายงาน 
ผูใตบังคับบัญชา 

3.1 จํานวนวัน
ตอคนตอ ปท่ี
บุคลากรซึ่งดํารง 
ตําแหนง
ผูบังคับบัญชาท่ี 
ไดรับการพัฒนา
ในเรื่อง ภาวะ
ผูนําและการ 
บริหารคน  
3.2 ผลการ
ประเมิน ทัศนคติ
ของบุคลากรตอ 
ผูบังคับบัญชา 

3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมนิ 
Leadership Competency แบบ 360 
องศา  
3.2 โครงการพัฒนาภาวะผูนํา และ
ทักษะ การใหคําปรึกษาเพ่ือจูงใจเพ่ือ
สราง ผูบังคับบัญชาท่ีเปนเลิศ  
 
3.3 โครงการพัฒนาความรูการจดัการ 
ทรัพยากรมนุษยแกผูบังคับบัญชา (HR 
For Line Manager)  
 
3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

- ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนา ระบบการประเมิน  

 
- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
โครงการ  
 
- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
โครงการ  

 
- รอยละของจํานวนบุคลากรท่ี
เขา รับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย 

การฝกอบรม สํานักงานปลัด ทดสอบตามแบบ
ท่ีกําหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 

2561 2562 2563 
4.สรางวัฒนธรรม
การ ท างาน
รวมกันอยางม ี
ความสุข 

4.1 จํานวนวัน
ตอคนตอปท่ี 
บุคลากรไดรับ
การพัฒนา หรือ
เขารวมกิจกรรม
ดาน การสราง
วัฒนธรรมการ 
ทํางานรวมกัน
อยางมี ความสุข  
4.2 ผลการ
ประเมินความ พึง
พอใจของ
บุคลากรตอ 
องคกร 

4.1 โครงการสรางความปรองดอง 
สมานฉันท และการมสีวนรวมของ 
พนักงาน “ เพ่ือนพอง นองพ่ี”  
 
4.2 โครงการเชิดชูเกียติพนักงานสวน
ตําบล พนักงานคร ูและพนักงานจาง  
 
4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 

 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 

- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
โครงการ  
 
- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
โครงการ  
 
- รอยละของจํานวน บุคลากร
ท่ีเขารับการ ฝกอบรมตาม
เปาหมาย 

การฝกอบรม สํานักงานปลัด ทดสอบตามแบบ
ท่ีกําหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทศาสตรท่ี 5 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 

2561 2562 2563 
5. สงเสริม
วัฒนธรรม การ
เรียนรูเพ่ือมุงสู 
การเปนองคกร
แหง การเรียนรู 

5.1 จํานวนวัน
ตอคนตอปท่ี 
บุคลากรไดรับ
การพัฒนา หรือ
เขารวมกิจกรรม
ดาน การสงเสรมิ
วัฒนธรรมการ 
เรียนรูเพ่ือมุงสู
การเปน องคกร
แหงการเรียนรู 
5.2 ผลการ
ประเมินความรู ท่ี
บุคลากรไดรับ 

5.1 แผนการจดัการองคความรูใน 
องคกร  
 
 
 
 
5.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

√ 
 
 
 
 
 
√ 

 

√ 
 
 
 
 
 
√ 

 

√ 
 
 
 
 
 
√ 

 

- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
โครงการ  
 
 
 
 
- รอยละของจํานวน บุคลากร
ท่ีเขารับการ ฝกอบรมตาม
เปาหมาย 

จัดกิจกรรม 
แบงปนความรู 
และแลกเปลีย่น 
ความรูในการ 
ประชุม  
 
การฝกอบรม 

สํานักงานปลัด ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 
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บทที่ 7  
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

 

องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย จะประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึง 
ปรากฏดังนี้  

๑. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 150,000 บาท  
๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 80,000 บาท  
3) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 50,000 บาท  
4) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาตอบแทน ใชสอย

และวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 80,000 บาท  
5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดคาตอบแทน ใช

สอยและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 30,000 บาท  
 

2. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 150,000 บาท  
๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 80,000 บาท  
3) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 50,000 บาท  
4) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาตอบแทน ใชสอย

และวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 80,000 บาท  
5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดคาตอบแทน ใช

สอยและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 30,000 บาท  
 

3. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 150,000 บาท  
๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 80,000 บาท  
3) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 50,000 บาท  
4) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาตอบแทน ใชสอย

และวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 80,000 บาท  
5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดคาตอบแทน ใช

สอยและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 30,000 บาท  
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บทที่ 8 
การติดตามและประเมินผล  

 
เปนกลไกสําคัญท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ดําเนินงาน ซ่ึงการ

ประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ท้ังในดาน ความสําเร็จและความ
ลมเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช ประโยชนในดานการ
พัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมขององคการ จึงใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย  
ประกอบดวย  

๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล    ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    กรรมการ 
๓. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล                    กรรมการ 
๔. หัวหนาสวนทุกสวน                                  กรรมการ 
๕. นักทรัพยากรบุคคล                 กรรมการ/เลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

การติดตามและประเมินผล 
 ๑. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วัน

ทําการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 

๒. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตาม ขอ ๑ 

๓. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให
เหมาะสมกับความตองการตอไป 

๔. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําป โดย core team  ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอย 60 


