
 
แผนพัฒนาบุคลากรแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 ––  25632563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรีอ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  

 

 

 



ค าน า 
 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอนั้น ได้ค านึงถึงภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ 
บทบาท และหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โดยได้ก าหนดหลักสูตร
การพัฒนา ส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอต่อไป  
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
1  ตุลาคม 2560 

 
  



สารบัญ 
 

หน้า  
บทที่ 1 : บทน า  

- หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร     1  
- ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง     3  

บทที่ 2 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา       9 

บทที่ 3 : กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
- กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร     10  

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์     13  

บทที่ 5 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   15  

บทที่ 6 : หลักสูตรการพัฒนา  
- หลักสูตรการพัฒนา         17  

บทที่ 7 : วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  
- วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา      19  

บทที่ 8 : งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  
- งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา       27  

บทที่ 9 : การติดตามและประเมินผล  
- การติดตามและประเมินผล        29  

 
 
ภาคผนวก  
1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร  
  



บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล/พนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และ แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีโดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนา
ด้านความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ 
และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน การจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  

และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  
2546 มาตรา 11 ระบุ ดังนี้ 

“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  



“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีนี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี  
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ในหมวดที่ 12 การ 
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนา 
พนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง  
3. ด้านการบริหาร  
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม  
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 269 – 278 จึงได้จัดท า 
แผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
แก่งดินสอและจัดท าให้ครอบคลุมถึงคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล    
แก่งดินสอเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารงานส่วนต าบลแก่งดินสอ ในการปฏิบัติราชการ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
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  งานบริหารงานบุคคล 

กองคลัง  

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

  งานการเงิน 

  งานการบัญชี 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

  งานก่อสร้าง 

  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  งานประสานสาธารณูปโภค 

  งานผังเมือง 

 

กองการศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

  งานบริหารการศึกษา 

  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  งานส่งเสริมกิจการโรงเรยีน 

  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) 

  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

  งานส่งเสริมสุขภาพและ  
สาธารณสุข 

  งานรักษาความสะอาด 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  งานตรวจสอบภายใน 



โครงสร้าง  งานตรวจสอบภายใน 

 
 

ระดับ บท.สูง บท.กลาง บท.ต้น อท.สูง อท.กลาง อท.ต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
จ านวน - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - 3 

 

  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาตรวจสอบภายใน ปก./ขก. (1) 



       โครงสร้างของส านักปลัด อบต. 

 
ระดับ บท.สูง บท.กลาง บท.ต้น อท.สูง อท.กลาง อท.ต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
จ านวน - - - - - 1 - - - 4 - - 3 - 10 18 

หัวหน้าส านักปลัด     

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานบริหารงานทั่วไป 

   

หัวหน้าส านักปลัด (1) 

  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (1) 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (1) 

  พนักงานจ้างทั่วไป 

  นักการภารโรง (1) 

  ยาม (1) 

  คนงานทั่วไป (3) 

  พนักงานสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (1) 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (1) 

 

งานนโยบายและแผน 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

 

 

 

งานกฎหมายและคดี 

   นิติกร  

  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

 

 

 

งานสังคมสงเคราะห์ 

  นักพัฒนาชุมชน 

  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

จพง.ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  (1) 

 

 

งานบริหารงานบุคคล 

นักทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

 

 

 



       โครงสร้างของกองคลัง 

 
ระดับ บท.สูง บท.กลาง บท.ต้น อท.สูง อท.กลาง อท.ต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
จ านวน - - - - - 1 - - - - - 1 3 1 1 7 

ผู้อ านวยการกองคลัง     

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการคลัง 

   คนงานทั่วไป (1)  

   

 

 

 

งานการเงินและบัญชี 

  เจ้าพนักงานจัดเก็บได้ 

  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (2) 

 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

ช านาญงาน  (1) 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

ลูกจ้างประจ า (1) 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

เจ้าพนักงานพัสุด 

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (1) 

 

 

 



โครงสร้าง  กองช่าง 

 
 

ระดับ บท.สูง บท.กลาง บท.ต้น อท.สูง อท.กลาง อท.ต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
จ านวน - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 3 

 

  

ผู้อ านวยการกองช่าง     

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง 

นายช่างโยธา  

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (1) 

คนงานทั่วไป (1) 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร งานประสานสาธารณูปโภค 



โครงสร้าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ระดับ บท.สูง บท.กลาง บท.ต้น อท.สูง อท.กลาง อท.ต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
จ านวน - - - - - 1 - - - 6 - - - - 8 15 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

งานบริหารการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา  

ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ครูผู้ดูแลเด็ก (5) 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (3) 

ผู้ดูแลเด็ก (4) 

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กีฬา และนันทนาการ 

นักวิชการศึกษา 

ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

  



บทที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ 

พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล  

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร 
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต า บลและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล  
เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อันประกอบด้วย พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานทุกคน  

2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูน 

ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี 

2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 
  



บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้องค์กรมี 
จุดมุ่งหมาย ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มี  
วิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่อง 
ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมี
ผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  

ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอนั้น ต้อง
เป็นการจัดท ายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส า เร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดีมีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจ ของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะใน
ด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น  

เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ แผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ 
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร  

ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ) นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร 
เมื่อได้ ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์พันธกิจแล้ว จากนั้น จึง
ด าเนินการ ก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร  

ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน 
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น  

- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์กร 
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  

- เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มา 
ซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 



- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม  
- พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ  
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ควร  

จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว  
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ 

ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
ต่อไป  

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล 
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน 
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผล 
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึง 
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ 
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากร 
ได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการ  
ด าเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดี 
ในเรื่องการพัฒนาคน 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
ของ องค์กรอ่ืนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า 
องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น  
การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลด 
การด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการ 
แข่งขัน  

ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการ 
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจากข้ันตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือ คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์และควร
ก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา  



ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์ 
มาสู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ 
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น 
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด า เนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ 
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ 
ประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน  

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ 
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ 
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส า เร็จ 
ของยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพ่ือ 
องค์กร จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
จากผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
 
  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล 
และวิเคราะห์เพ่ือประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ใน 
การพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ า เป็นในการบรรลุเป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือน ามา 
วิเคราะห์ได ้3 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
2. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
3. การวิเคราะห์ HR SWOT  
ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มาของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้  

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร  
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็น
ของผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้  

1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ  
2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพ่ิมข้ึน  
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก  
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ  
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน  
6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา  
สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบล      
แก่งดินสอ ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
มาร่วมกันท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strengths)  
- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา  
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ  



- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน  
- มีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง  
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ท้องถิ่น  
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 

2. จุดอ่อน (Weaknesses)  
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม  
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน  
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร  
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนา  
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสร้างแรงสนับสนุนจาก 

ประชาชน และทักษะที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก  
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ  
- ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน  
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง 

จริงจังและต่อเนื่อง  
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ  
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี  

3. โอกาส (Opportunities)  
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ  
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงาน

ต่างๆ ของรัฐ  
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน  
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชนในพื้นท่ี  

4. ภัยคุมคาม (Threats)  
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร  
- งบประมาณไม่เพียงพอ  
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 

 
  



บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 ใหม่ และ
จัดท าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพ่ือสื่อสารให้บุคลากร
ในองค์กร ได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์  
“บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้ 

ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความ 
พึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่”  
พันธกิจ  

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานอย่างสูงสุด  
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก่งดินสอ  
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ  
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 

เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา  
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น  
3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ใน 

การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา  
4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  
5. พัฒนาทักษะความเป็นสากลให้แก่ข้าราชการเพื่อส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นต่อประชาคม 

อาเซียน  
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยในแต่ละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit)  
2. จ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึง
ประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา  
2. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” 
ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการ จูงใจ
พัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น าและการ
บริหารคน  
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ ผู้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมี ความสุข 1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนา
ความสุขกาย สุขใจ  
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

5. พัฒนาทักษะความเป็นสากลให้แก่ข้าราชการ เพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นต่อประชาคม อาเซียน 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนา ทักษะ
ความเป็นสากลเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเพ่ิม ทักษะ
เพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

6. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่ 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM  
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

 
  



บทที่ 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้
พิจารณาและให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  
หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย 
ล าดับ

ที ่
หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ 
ส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน 
นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2 การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และความ 
สามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3 ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การพัฒนาความรู้ ค วามสามารถในการ 
ปฏิบัติ งานของต าแหน่ งหนึ่ งต าแหน่ งใด 
โดยเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง 
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การ 
ประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 
กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 
 1. สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร  

- หลักสูตรด้านการบริหาร  
- หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม  
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  



2. สายงานผู้ปฏิบัติ  
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
- หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  

3. สายพนักงานจ้าง  
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

  



บทที่ 7 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัด 
ฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดและ 
การพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน การมอบหมายงาน 
การหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น  

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. วิธีการด าเนินการ  
๑.๑ การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนการบรรจุเข้า 

รับราชการ เฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุใหม่แต่งตั้ง  
๑.๒ การฝึกอบรมและสัมมนา อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ หรือ

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
ส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม  

1.3 การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหารืองาน การถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือนร่วมงาน หรือ
วิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๑.4 การศึกษาหรือดูงาน อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ 
พนักงานส่วนต าบลจังหวัด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

๑.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานการสอนงาน การให้ค าปรึกษา  

๒. แนวทางการด าเนินการ  
การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล      

แก่งดินสอ นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้  

๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง  
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดด าเนินการโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม  
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วน 

ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา  
ปี พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62  



ปี พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 
๔. โครงการตามแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐาน

ในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

  
 
1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 พิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น 
1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม  เช่น 
 - การปฐมนิเทศ 
 - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
 - กาสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
 - การฝึกอบรม 
 - การให้ทุนการศึกษา 
 - การดูงาน 
 - การประชุมเชิงปฏิบตัิการ/สัมมนาการ 
 - ฯลฯ 
 

 3. การติดตามและประเมินผล 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน 

สิ้นสุด 



การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ซึ่งผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลความส า เร็จได้ในการก าหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้และสามารถวัดผลได้จริง 
ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้  

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ 

ประเมินผล 2561 2562 2563 
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 
 
 
 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการกรมที่ผ่านการ
ประเมิน สมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง  
(%Competency Fit)  
2. จ านวนวันที่ได้รับการ
พัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อป ี

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล 
1.2 โครงการจัดท า Development Road 
Map เพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน 
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการทีอ่ยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรของ อบต.แก่งดินสอ 
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบ
การปฏิบัติงานใหม ่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร 
1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหนว่ยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความส า เร็จของการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง 
- ความส าเร็จของการจัดท า Road Map 
- ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการทดลอง
งาน 
- จ านวนวันที่ได้รับการพัฒนา 3 วันต่อคน
ต่อปี 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึกอบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบที่
ก าหนด 

 



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ 

ประเมินผล 2561 2562 2563 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น 
 
 
 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการพัฒนา
หรือเข้าร่วมกจิกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและจิต
อาสา 
2. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรต่อ
สังคมภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ อบต.แก่ง
ดินสอ ด้วยจรรยาพนกังานส่วนต าบล 
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน 
1.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหนว่ยงานภายนอก 
1.6 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกป้องกนัการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- มี เ ครื อข่ า ย คุณธรรมอย่ า งน้ อย  17 
เครือข่าย 
- ร้อยละของบุคลากรที่รู้ข้อบังคับ 
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย จ านวน 3 
วัน ต่อคนต่อปี 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบที่
ก าหนด 

 
  



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ 

ประเมินผล 2561 2562 2563 
3. สร้างภาวะผู้น าและ
ทักษะด้านการบริหาร  
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและ
มอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซ่ึงด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการ
พัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติ
ของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
LeadershipCompetency  
แบบ 360 องศา  
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและทกัษะ 
การให้ค าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง 
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ  
1.3 โครงการพัฒนาความรูก้ารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager)  
1.4 โครงการประกวดแผนกิจกรรมการ 
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
ฝึกอบรมกับหนว่ยงานภายนอก 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการ
ประเมิน 
 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
- ความส าเร็จของ Road Map การพัฒนา
ผู้บังคับบัญชา 
- จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบที่
ก าหนด 

 
  



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ 

ประเมินผล 2561 2562 2563 
4. สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ  
2. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 โครงการพัฒนาการท างานร่วมกันเป็น
ทีม  
1.2 โครงการอบรมการบรหิารความเครียด
ในการท างานและการให้ก าลังใจเพื่อน
ร่วมงาน  
1.3 โครงการเสริมสร้างความสุข ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการ 
 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
- จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบที่
ก าหนด 

 
  



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ 

ประเมินผล 2561 2562 2563 
5. พัฒนาทักษะความ
เป็นสากลให้แก่
ข้าราชการเพื่อส่งเสริม
บทบาทของท้องถิ่นต่อ
ประชาคมอาเซียน 
 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ทักษะความเป็นสากลเพื่อ
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1 โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านภาษาเพื่อ
เตรียมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 
1.2 โครงการเสริมสร้างความรู้และ
วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผ่านการ
ประเมินที่ก าหนด 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบที่
ก าหนด 

 
  



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ 

ประเมินผล 2561 2562 2563 
6. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
 

1. จ านวนความรู้ /
บทความ/นวัตกรรมเฉลี่ย
ต่อคนที่บุคลากรบันทึก
เข้าระบบ KM หรือ
เผยแพร่ 

1.1 โครงการจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง 
(IDP) ส าหรับบุคลากรทุกระดับ 
1.2 โครงการจัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ  
1.3 โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการ
พัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 
1.4 โครงการศึกษาดูงานหนว่ยงานต้นแบบ
ที่ได้รับรางวัลการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของจ านวนแผนการพัฒนาที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ผลส าเร็จในการจัดท าระบบตามปัจจัยที่
ก าหนด 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 
- จ านวนครั้งในการศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบที่
ก าหนด 

 
  



บทที่ 8 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏ ดังนี้  
๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท  

2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท  

3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท  

๔) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท  

2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท  

2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท  

3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท  

๔) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท  

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท  



2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท  

3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท  

๔) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท  
  



บทที่ 9 
การติดตามและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ดังนี้  

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย  
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน  
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน เป็นกรรมการ  
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ  
โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอเป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอรับทราบเพื่อพิจารณา  

นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว ในการที่มีการพัฒนาพนักงาน  
ส่วนต าบลในแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึงได้ก าหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 
3 รูปแบบ ดังนี้  

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  
3) การประเมินจากการใช้แบบทดสอบ  

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจ

ส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม 
เป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  

รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  
การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ   

อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีโดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละ
ปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 

 
 
 



รูปแบบท่ี 3 การประเมินจากการใช้แบบทดสอบ  
การประเมินโดยใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ ในแต่ละครั้งจะเป็น 2 ระยะ คือ  
1. ระยะก่อนการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความ 

เข้าใจก่อนได้รับการพัฒนาความรู้  
2. ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความรู้ 

ความเข้าใจหลังจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนน 
แตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร  

ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงานจะมีการ 
ประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ทราบ เพื่อน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะน าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการใช้
เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตารมความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรใน 
หน่วยงานต่อไป 
  



ภาคผนวก 
  



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  

ที่ 212 / 2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  
...........................................  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25* แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 270* แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2545 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ 
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ  
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ  
3. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ  
4. ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ  
5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ  
6. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการและเลขานุการ  
7. นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ  
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วรายงานผลต่อนายองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเพ่ือรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่  1  กันยายน พ.ศ. 2560  
 
 

(นายส าราญ   อ่อนอรุณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 


