
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลทมอ 
อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -  2563 
 

 
 
 
 



คำนำ 
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บทท่ี 1 
บทนำ  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 กำหนดใหองคการ
บริหารสวนตำบล พัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน พนักงานสวนตำบล กอนมอบหมายหนาที่ให
ปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของ พนักงาน
สวนตำบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปน 
พนักงานสวนตำบล ที่ดี โดยองคการบริหารสวนตำบล ตองดำเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการ
บริหารสวนตำบลมีความประสงค จะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความจำเปนในการพัฒนาของแตละ
องคการบริหารสวนตำบลก็ใหกระทำได ท้ังนี้องคการบริหารสวนตำบลที่จะดำเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล กำหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเปนที่ องคการ
บริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตำบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตำบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได และอาจกระทำไดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
รวมกับองคการบริหารสวนตำบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตำบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได และตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 กำหนดให
องคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนการพัฒนา พนักงานสวนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการ ในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพในการจัดทำ
แผนการพัฒนาตองกำหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตำบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยใหกำหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล มีระยะเวลา 3 ป 
ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบล นั้น  
 
  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวองคการบริหารสวนตำบลทมอ  อำเภอปราสาท         
จังหวัดสุรินทร จึงไดจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ประจำปงบประมาณ 2561-2563 ข้ึน  เพ่ือใช
เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทมอ  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารงานสวนตำบลทมอ  ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากำลัง  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ป ประจำปงบประมาณ 2561-2563 ดังนี ้

โครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลทมอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

สำนักปลัด  อบต. 
หัวหนาสำนักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน) 
 

งานบริหารทั่วไป 

งานนโยบายและแผน 

งานกฎหมายและคด ี

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานกิจการสภา  อบต. 

งานสงเสรมิการเกษตร 

งานสวัสดิการสังคม 

งานสังคมสงเคราะห 
งานสงเสรมิอาชีพและพัฒนาสตร ี

กองคลัง 

ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบรหิารงานการคลัง  ระดับตน) 

 

งานการเงนิ 

งานบัญช ี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
งานทะเบียนทรัพยสินและพสัด ุ

กองชาง 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 

งานกอสราง 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

งานผังเมือง 

งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน) 

 

งานบริหารงานการศึกษา 

งานสงเสรมิการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

งานสงเสรมิกิจการโรงเรยีน 
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2. อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป  

อัตรากำลังพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลทมอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
 

ลำดับ 
ตำแหนงเลขที่ 

ชื่อ-สกลุ ชื่อตำแหนงในการบริหารงาน ช่ือตำแหนงในสายงาน/วิทยฐานะ ตำแหนงประเภท 
ระดับ หมายเหตุ 

ที ่ ผูดำรงตำแหนง /ชื่อตำแหนงพนักงานครู /ชื่อตำแหนงพนักงานจาง /ประเภท 

1 68-3-00-1101-001 พ.จ.อ.ยงยุทธ  บุญประสพ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล นักบริหารงานทองถ่ิน บริหารทองถ่ิน กลาง   

  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล     

2 68-3-01-2101-001 นางสาวญาณิศา  งามเถ่ือน หัวหนาสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการทองถ่ิน ตน   

3 68-3-01-3103-001 นายอัครินทร  บุญรอด นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ชำนาญการ   

4 68-3-01-3401-001 นายชาตร ี ชุมสูงเนิน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ   

5 68-3-01-3801-001 นายเกียรติศักดิ์  ตะลาโส นักพัฒนาชุนชน นักพัฒนาชุนชน วิชาการ ปฏิบัติการ   

6 68-3-01-3102-001 นางสาววรรณทน ี สุนทรด ี นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ   

7 68-3-01-4101-001 นางพัศนร ี มูลสาร เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ชำนาญงาน   

8 68-3-01-4805-001 จ.อ. ทวีศักดิ์  พงษชะอุมด ี เจาพนักงานปองกันฯ เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ปฏิบัติงาน   

  พนักงานจางตามภารกจิ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)           

9 - นายศิระ  เสาะรส - ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ - -  สัญญาจาง 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60  

10 - นายนิวัฒน  ขบวนกลา - ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร - -  สัญญาจาง 1 ส.ค. 60-30 ก.ย. 63  

  พนักงานจางท่ัวไป             

11 - นายวรวุฒ ิ กอบแกว - พนักงานขับรถยนต - -  สัญญาจาง 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60  

12 - นายอาชีพ  ระบือนาม - นักการภารโรง - -  สัญญาจาง 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60  

  กองคลัง       

13 68-3-04-2102-001 นางสมพร  ตินานพ ผูอำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อำนวยการทองถ่ิน ตน   

14 68-3-04-3201-001 นางสาวอุรุวรรณ  อินทรแปลง นักวิชาการเงนิและบญัช ี นักวิชาการเงนิและบญัช ี วิชาการ ชำนาญการ   

15 68-3-04-3203-001 นางสาวณฌิา  สวางไสว นักวิชาการจัดเก็บรายได นักวิชาการจัดเก็บรายได วิชาการ ปฏิบัติการ   

16 68-3-04-4203-001 นายนวรรช  จันทรหอมฟุง เจาพนักงานพัสด ุ เจาพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน   
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ลำดับ 
ตำแหนงเลขที่ 

ชื่อ-สกลุ ชื่อตำแหนงในการบริหารงาน ช่ือตำแหนงในสายงาน/วิทยฐานะ ตำแหนงประเภท 
ระดับ หมายเหตุ 

ที ่ ผูดำรงตำแหนง /ชื่อตำแหนงพนักงานครู /ชื่อตำแหนงพนักงานจาง /ประเภท 

  พนักงานจางตามภารกจิ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)           

17 - นางสรัลรัตน  สิทธสิกุลรัตน - ผูชวยนักวิชาการคลัง - -  สัญญาจาง 1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60  

  กองชาง       

18 68-3-05-2103-001 นายชัยรัตน  บุญมาก ผูอำนวยการกองชาง นักบริหารงานชาง อำนวยการทองถ่ิน ตน   

19 68-3-05-4701-001 นายเจตดิลก  สังขพิทักษกุล นายชางโยธา นายชางโยธา ทั่วไป ชำนาญงาน   

20 68-3-05-4701-002 นายอภินันท  เงดิกระโทก นายชางโยธา นายชางโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน   

  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

21 68-3-08-2107-001 นางสาวณัฐวด ี จันทบุปผา ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ นักบริหารงานการศึกษา อำนวยการทองถ่ิน ตน   

22 68-3-08-3803-001 นางสาวภิญญาภัทร  เมืองไทย นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชำนาญการ   

  พนักงานจางตามภารกจิ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)           

23 - นางสาวรัตนากร  ดีย่ิง - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - -  สัญญาจาง 1 ส.ค. 60-30 ก.ย. 63  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเจริญสขุ           

24 32-2-0115 นางสาวศรสีุดา  ผลวัฒน คร ู ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1) สายงานการสอน -   

  พนักงานจางตามภารกจิ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)           

25 - นางพัชรินทร  จบหลา - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) - -  สัญญาจาง 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขยอง           

26 32-2-0425 นางเนตรฤมล  สุตลาวด ี คร ู ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1) สายงานการสอน -   

  พนักงานจางตามภารกจิ (ประเภทผูมคีุณวุฒ)ิ           

27 - นางโสภา  หองแซง - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (เงนิอุดหนุน) - -  สัญญาจาง 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60  
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ลำดับ 
ตำแหนงเลขที่ 

ชื่อ-สกลุ ชื่อตำแหนงในการบริหารงาน ช่ือตำแหนงในสายงาน/วิทยฐานะ ตำแหนงประเภท 
ระดับ หมายเหตุ 

ที ่ ผูดำรงตำแหนง /ชื่อตำแหนงพนักงานครู /ชื่อตำแหนงพนักงานจาง /ประเภท 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกบุ           

28 32-2-0116 นางสุปรียา เสนจันทรฒไิชย คร ู ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1) สายงานการสอน -   

29 32-2-0695 นางศิริวรรณ  สังขโกมล คร ู ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1) สายงานการสอน -   

  พนักงานจางตามภารกจิ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)           

30 - นางปยวรรณ  วันเทาแกว - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (เงนิอุดหนุน) - -  สัญญาจาง 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 

วัตถปุระสงค  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสำนึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลและยุทธศาสตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงานตางๆ ที่ ใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล 
 

เปาหมาย 
เปาหมายเชงิปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลทมออันประกอบดวย พนักงานสวนตำบล           
และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลทมอ ไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว           
ไมนอยกวารอยละ 85 
 

เปาหมายเชงิคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลทมอทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลทมอไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 

 

  การจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตำบล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรมีจุดมุงหมาย 
ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสูความสำเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองคกร ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตรนั้นคือการกำหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู
ในชวงระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทมอนั้น ตองเปนการ
จัดทำยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ทั้งนี้ เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนา
หนวยงานนั้นเปนสวนที่ชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสำเร็จผานทางบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนำ เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของ
ตนใหประสบความสำเร็จอยางดียิ่ง และเพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตำบลทมอในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานที่เปนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพื่อใหการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทมอ มีความ
สอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบรหิาร จึงไดกำหนดกระบวนในการจัดทำ ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 กำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อำเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรองคกร    
  ในการกำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลทมอ) 
นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบที่สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อได 
ทำการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจแลว จากนั้น จึงดำเนินการ
กำหนดประเด็นสำคญัในยุทธศาสตรองคกร 
  ขั้นตอนที่ 2 การทำ HR SWOT เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทำใหองคกรบรรล ุหรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรพัยากรมนุษย ที่มีผลตอความสำเร็จขององคกร ซึ่งการทำ HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทำใหองคกร
บรรลุหรือไมบรรลผุลสำเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  - เปนการดำเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมาซึ่ง
ขอมูลจำนวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูที่มาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสำคัญกับจุดออน เปนลำดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานที่เก่ียวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควรจำกัด
เฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
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  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรมนุษย เพื่อวิเคราะหขอมูลที่สำคัญ ซึ่งจะชวย
สนับสนุนผลการทำ HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ขั้นตอนนี้ เปนข้ันตอนที่จะชวยสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สำคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทำ HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สำคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทำยุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุนการ
คิดวิเคราะหและการจัดทำ 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทำใหองคกรเห็นถึงนัยสำคัญที่มีผล
ตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจำนวนคนในแตละชวงอาย ุทำใหเห็นถึงกลุม
ประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทำใหการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จำนวนวันที่ใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจำนวนวันที่บุคลากรไดรับ
ในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดำเนินการพัฒนา
ผานการใชจายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับหนวยงานที่เปนหนวยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรที่คลายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรอ่ืนซึ่งจะชวยสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงที่วา องคกร
ใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรที่เกงกวาองคกรอ่ืนๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนำมาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการดำเนินงาน
แบบลองผิดลองถูก ทำใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
  ขั้นตอนที่ 5 จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนข้ันตอนการกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานท่ีสำคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนำขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัดลำดับความสำคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือจัดทำเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทำการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตำบลทมอแลว ลำดับถัดมา ดำเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพ่ือคดัเลือกให
เหลือในปริมาณยุทธศาสตรที่ เหมาะสม จากนั้นนำชื่อยุทธศาสตร ท่ีไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว                 
มากำหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกำหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร และควรกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กำหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนท่ี 6 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตรมา
สูการปฏิบัติและการกำหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสำเร็จดวยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดำเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดำเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหผูท่ีเกี่ยวของเพื่อนำไปกำหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนำไปสูการ
ประเมินผลงานประจำปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และความสำเร็จ 
ทั้งนี้เพ่ือนำมาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กำหนด  ข้ันตอนสุดทายของการจัดทำ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสำเร็จของ
ยุทธศาสตรที่ไดกำหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร 
จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
ผูรับผิดชอบ เพ่ือรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในท่ีสุด 
 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 

  ในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนำขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผล
และวิเคราะหเพื่อประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหยุทธศาสตรที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถนำมาใชในการ
พัฒนาแกไขในสวนที่เปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะที่จำเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธ
ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกำหนดที่มาของขอมูลเพื่อนำมาวิเคราะหได 4 ทาง คือ  

1.  การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  2.  การรวบรวมขอมูลที่สำคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานที่เก่ียวของ    
  3.  การสรุปจากแบบสอบถามสำรวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
  4.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากที่มา
ของขอมูลดังกลาว ไดดังนี ้
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผูบริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี ้
  1.  บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

2.  การนำเทคโนโลยีมาใชในสำนักงานเพ่ิมขึ้น 
3.  การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก 
4.  การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกำลังคนภาครัฐ 
5.  การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสรางภาวะผูนำใหแกผูบั งคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทำการวิเคราะหขอมูลสำคัญ ดังนี้ 

- โครงสรางขาราชการจำแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจำแนกตามชวงอายุงานและสาเหต ุ
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการที่ควรไดรับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะหขอมูลที่สำคัญดานทรัพยากรบุคคลดังที่กลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะห
พบวา ในระยะเวลา 3 ปขางหนา องคการบริหารสวนตำบลทมอ จะประสบปญหาในเรื่องอัตรากำลังคนท่ีจะ
หายไปจากการโอน (ยาย) ซึ่งกำลังคนดังกลาวเปนกำลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซึ่งอาจสงผลกระทบในเรื่อง
การบริหารงานขององคกร ความพรอมของกำลังคนที่จะทดแทนกำลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องคาใชจายใน
การพัฒนาและจำนวนวันที่ไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ำกวาเปาหมายที่กำหนด 
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สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตำบลทมอ ไดมี
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทำ HR 
SWOT เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นที่เก่ียวของกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากการวิเคราะหไดดังนี ้
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผูบริหารใหความสำคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพรอมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
- บุคลากรมีจิตสำนึกในการใหบริการ 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
- มีผูนำองคกรที่เขมแข็ง 

   - บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ การมีสวนรวมกับชุมชน
ทองถ่ิน 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณอยางเปนระบบ 
  2. จุดออน (Weaknesses) 

- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหวางกลุม 
- ภาระงานของแตละฝายไมชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไมตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรูดานเทคโนโลย ีระบบ เครื่องมือใหมๆ ในการพัฒนาแหลงน้ำ 
   - ขาดทักษะดานการสื่อขอความ บริหารประชาสังคม เพื่อสรางแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จำเปนในการทำงานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
   - ดานอัตรากำลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพื่อการแกปญหาอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลย ี
  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องคกรเปนที่รูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน สงเสริมทั้งดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆของรัฐ 

- มีกฎหมายรองรับทีช่ัดเจน 
- เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักที่สำคัญตอประชาชนในพ้ืนที ่

  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสำคัญกับองคกร 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอ้ืออำนวย ตอการปฏิบัติงาน และมีการปรับเปลี่ยนอยู

ตลอดเวลา 
- การแทรกแซงจากฝายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแตงตั้งบุคลากร 



 
 

บทท่ี 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตำบล 

ประจำปงบประมาณ 2561-2563 
 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสำคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมท้ังขอมูลยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตำบลทมอ ไดถูกนำมาสรุปเพ่ือจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวน
ตำบลประจำปงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งไดมีปรับปรุงการกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรองคการ
บริหารสวนตำบลทมอ ประจำปงบประมาณ 2561-2563 ใหม และกำหนดยุทธศาสตร เพ่ือใชในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรในองคกรไดมีความเขาใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการ
พัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงาน อยางสูงสุด 
  2. สรางเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนตอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลทมอ 

3. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสำคัญ 
4. พัฒนาผูบังคับบัญชา และผูบริหาร ใหมีทักษะการจัดการ และภาวะผูนำที่เปนเลิศ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลทมอ ประจำปงบประมาณ 2561-2563 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอเทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุกระดับชั้น 
  3. สรางภาวะผูนำ และทักษะดานการบริหาร “คน” ที่เขมแข็งใหแกผูบังคับบัญชาเพ่ือใชใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผูใตบังคบับัญชา 

4. สรางวัฒนธรรมการทำงานรวมกันอยางมีความสุข 
  5. สงเสริมวัฒนธรรมการเรยีนรูเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  โดยในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกำหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานความกาวหนาของการดำเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี ้
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ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ 
เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. รอยละเฉลี่ยของขาราชการที่ผานการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องคกรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จำนวนวันที่ไดรับการพัฒนาเฉลี่ยตอคนตอป 

2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุกระดับชั้น 

1. จำนวนวันตอคนตอปที่บุคลากรไดรับการพัฒนาหรือ
เขารวมกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสำรวจภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรตอสังคมภายนอก 

3. สรางภาวะผูนำ และทักษะดานการบริหาร 
“คน” ที่เขมแข็งใหแกผูบังคับบัญชาเพ่ือใชในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผูใตบังคบับัญชา 

1. จำนวนวันตอคนตอปที่บุคลากรซึ่งดำรงตำแหนง 
ผูบังคบับัญชาที่ไดรับการพัฒนาในเรื่องภาวะผูนำ 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบคุลากรตอ
ผูบังคบับัญชา 

4. สรางวัฒนธรรมการทำงานรวมกันอยางมี
ความสุข 

1. จำนวนวันตอคนตอปที่บุคลากรเขารวมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
ปฏิบัติงาน 

5. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพ่ือมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรยีนรู 

1. จำนวนความรู/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยตอคนที่ 
บุคลากรบันทึกเขาระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ไดรับการคดัเลือกใหไดรับรางวัล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 6 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทมอ ไดพิจารณาและ
ใหความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวน
ตำบล และพนักงานจางทั้งสวนราชการ เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางดานการปฏิบัติงาน หนาที่
ความรับผิดชอบ  ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  การบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี ้ 
   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
   ประกอบดวย  
  1. นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง   ( ปลัด อบต. ) จำนวน    1    ตำแหนง 

2. หัวหนาสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) จำนวน   1    ตำแหนง 
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปก./ชก.    จำนวน    1    ตำแหนง 
4. นักวิชาการเกษตร  ปก./ชก.     จำนวน    1    ตำแหนง 
5. นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.     จำนวน    1    ตำแหนง 
6. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.    จำนวน    1    ตำแหนง 
7. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปง./ชง. จำนวน    1    ตำแหนง  
8. เจาพนักงานธุรการ  ปง./ชง.    จำนวน    1    ตำแหนง 
9. ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน    1    ตำแหนง 
10. ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร    จำนวน    1    ตำแหนง 
11. นักการภารโรง     จำนวน    1    ตำแหนง 
12. พนักงานขับรถยนต     จำนวน    1    ตำแหนง 
 

กองคลัง  
   ประกอบดวย  

1. ผูอำนวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) จำนวน    1     ตำแหนง  
2. นักวิชาการเงินและบัญช ีปก./ชก.    จำนวน    1     ตำแหนง  
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.    จำนวน    1     ตำแหนง  
4. เจาพนักงานพัสดุ  ปง./ชง.    จำนวน    1     ตำแหนง  
5. ผูชวยนักวิชาการคลัง     จำนวน    1     ตำแหนง  
 

กองชาง  
   ประกอบดวย  

1. ผูอำนวยการกองชาง ( นักบริหารงานชาง ระดับตน ) จำนวน     1      ตำแหนง  
2. นายชางโยธา ปง./ชง.     จำนวน     2      ตำแหนง  
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   ประกอบดวย  

1. ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) จำนวน    1  ตำแหนง 
2. นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก.     จำนวน    1  ตำแหนง 
3. ครู (อันดับ คศ.1 )      จำนวน    4  ตำแหนง 
4. ผูชวยครูผูดูแลเด็กเลก็ (ทักษะ/คุณวุฒิ)    จำนวน    3  ตำแหนง 
5. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     จำนวน    1  ตำแหนง 
 

  การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เชน 
การจัดฝกอบรมโดยองคการบริหารสวนตำบล ดำเนินการเองหรือการสงเขารวมฝกอบรมท่ีหนวยงานอื่นเปนผูจัด 
และการพัฒนาในระยะยาว เชน การสอนงานในขณะทำงาน การจัดใหมีพ่ีเลี้ยงในการทำงาน การมอบหมายงาน
การหมุนเวียนงาน การใหคำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคบับัญชา เปนตน   
 

  การกำหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือใหการติดตามความสำเร็จและความกาวหนาในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได
กำหนดไวในแตละยุทธศาสตรนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองสนับสนุนตอความสำเร็จของ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตำบลทมอ จึงไดมีการกำหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงานโครงการไว ซึ่ง
ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสำเร็จได ในการกำหนด
ตัวชี้วัดนั้นตองมีความชัดเจน สามารถวัดผลได และสามารถวัดผลไดจริง สำหรับตัวชี ้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ไดกำหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
องคการบริหารสวนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
การติดตาม 

การประเมินผล 2561 2562 2563 

1 อบรมสมัมนาและศึกษาดงูาน พนกังาน
สวนตำบล   

พนักงานสวนตำบล  เขาใจบทบาทและ
หนาที่ยังไมเพียงพอ 

เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นใน
ดานตาง ๆ เพื่อนำปรับปรุงการดำเนินงาน
ของ อบต.มาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 

 
 

 
 

การอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

2 อบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากร
ทองถ่ินหรือหนวยงานราชการอื่น ๆ  ที่
เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ินหรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป หรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  หรอื
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานชาง หรือหลักสตูร
อ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา หรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 

 - เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสวนตำบล 
 
 

- เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบยีบกฎหมายที่เปลีย่นแปลง 
-  เพื่อเสริมสรางความรูในการบรหิารงาน
ในอำนาจหนาที ่
-  เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 

การฝกอบรม 
 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 
 

 - หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล  หรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 

  
 

-  
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 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
องคการบริหารสวนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
การติดตาม 

การประเมินผล 2561 2562 2563 

 - หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการเกษตร หรือ 
  หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ หรอื
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสตูรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ หรือหลักสตูร
อ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได หรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนายชางโยธา หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสตูร
อ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรครผููดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอ่ืน 
  ที่เกี่ยวของ 

 - เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสวนตำบล 
 
 

- เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ
หนาที,่ระเบยีบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสริมสรางความรูในการ
บริหารงานในอำนาจหนาที ่
-  เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 

การฝกอบรม 
 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
องคการบริหารสวนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

 

 

 

 
ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา 

การติดตาม 
การประเมินผล 2561 2562 2563 

3 หลักสตูรกฎหมาย  ระเบียบทีเ่ก่ียวของกับ
การปฏิบัตริาชการ 

- เปนการเพ่ิมพูนความรู สามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวของ 

-  เพื่อใหมีความรูความเขาใจกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวของ สามารถปฏิบตังิาน
ไดถูกตอง 

 
 

 
 

 
 

การฝกอบรม 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

4 หลักสตูรการบริหารทรพัยากรบุคคล - สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล 

- เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หนาที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะ 
และเสนทางความกาวหนาของพนกังาน
สวนทองถิ่น 

 
 

 
 

 
 

การฝกอบรม 
 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 
 

5 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม -  เปนการสรางความรูความเขาใจใน
การปฏิบัตหินาที่ของพนักงานสวน
ตำบล 

-  เพื่อเสริมสรางความรูในดานการ
ทำงานของพนักงานสวนตำบล 

 
 

 
 

 
 

การปฐมนิเทศ
งานโดย
ผูบังคับบัญชา 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

6 สนับสนุนการศึกษาใหศึกษาตอในระดับ  
ป.ตรี และ ป.โท 

-  เปนการยกระดับความรูของบุคลากร
ใหสูงข้ึน 

-  เพื่อยกระดับความรูของบุคลากรให
สูงขึ้น 

 
 

 
 

 
 

การศึกษาตอ  

7 โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม - เสริมสรางใหบุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
 

 
 

 
 

การฝกอบรม ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 

8 โครงการอ่ืนๆ ทีส่ามารถกำหนดภายหลัง
ตามความจำเปนและสถานการณ 

-  เปนการเพิ่มพูนทักษะ ความรู 
ประสบการณและขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงข้ึน 

- เพ่ือเพิ่มพูนทักษะ ความรูประสบการณ
และขีดความสมารถในการปฏิบัตงิานที่
สูงขึ้น 

 
 

 
 

 
 

การฝกอบรม ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนด 



 
บทท่ี 7 

งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
 

 องคการบริหารสวนตำบลทมอ จะประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจำป ซึ่งปรากฏ
ดังนี้ 
 

  ๑. ขอบัญญตั ิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  200,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
   ๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
คาตอบแทนใชสอบและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  80,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 

  

 2. ขอบัญญตั ิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  200,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
   ๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
คาตอบแทนใชสอบและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  80,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  200,000 บาท 
 

 3. ขอบัญญตั ิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  200,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
   ๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
คาตอบแทนใชสอบและวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  80,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  200,000 บาท 
 

 
 
 
 
 



 
บทท่ี 8 

การติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสำคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดำเนินงานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ความสำเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบ เพ่ือนำผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกำลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององคการ 
  องคการบริหารสวนตำบลทมอตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงไดกำหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี ้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจำป 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจ
สำคญัในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งที่จะทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม
เปาหมายที่องคการบริหารสวนตำบลทมอตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนำไปใชประโยชนเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทมอ ใหมีคุณลักษณะตามที่องคการบริหารสวนตำบล
ตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
  เปน Competency ที่บุคลากรทุกตำแหนงภายในองคกรตองมี ซึ่งจะเปน Competency  ที่ชวย
สนับสนุนแนวทางการพัฒนา และความสามารถหลักขององคการบริหารสวนตำบลทมอ ประกอบดวย 
       1.1) การมุงเนนที่ผูรับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการ
เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซึ่งผูรับบริการ
อาจเปนไดทั้งประชาชน บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตำบลทมอ 
       1.2) ความซื ่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที ่ที ่แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย สุจริตในการทำงาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแก การประพฤติปฏิบัติถูกตอง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชน
ขององคกรมากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุงมั่นเพ่ือบรรลุความสำเร็จ (Achievement Motivation): ความมุงม่ันจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานท่ีมีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่องคกรกำหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก โดดเดน และทาทาย 

1.4) ใฝ เรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่ อง การพัฒนาตนเองในดานความรู  ทั กษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพและอ่ืนๆ รวมท้ังการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและ
ประสิทธิภาพในการทำงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
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      1.5) การทำงานเปนทีม ความตั้งใจที่จะทำงานรวมกับผู อ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการสรางและ
ดำรงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ที่ใชเฉพาะตำแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการองคการ
บริหารสวนตำบลทมอ  เพ่ือใหมั่นใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รบัผิดชอบประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสำเร็จได 
       2.2) ทักษะที่ เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชำนาญที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทำหรือ
คุณลักษณะที่จำเปนตอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตำบล 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจำป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจำปบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทมอ อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตำบล เปนสำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


