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บทที ่1 
บทนำ 

 
หลกัการและเหตผุล 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่10มกราคม  ๒๕๔6กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วน
ตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงาน
ส่วนตำบลที่ดีโดยองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตำบล
มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล
ก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็น
ว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้น
สังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่10มกราคม  ๒๕๔6กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำแผนการพัฒนาต้องกำหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนั้น  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัด
ศรีสะเกษ จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารงานส่วนตำบลตองปิด  ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.ขอ้มลูดา้นโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการและอตัรากำลงั  
  ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566  ดังนี้ 

 1.1 โครงสร้างส่วนราชการ 

 (๑) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
  (2) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จ บำนาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
  (3) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้ อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  
  (4)กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุง
สถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชนการ
สนับสนุนบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพ่ือการศึกษาส่งเสริม
ทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดย
กำหนดตำแหน่งของพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ เพ่ือรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นๆจึงกำหนดส่วน
ราชการและโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
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โครงสรา้งตามแผนอตัรากำลงั หมายเหต ุ
๑. สำนักงานปลดัอบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

  - งานธุรการและสารบรรณ 
  - งานบริหารงานบุคคล 
  - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
  - งานกิจการสภาฯ 
  - งานงบประมาณ 

๑.๒ งานนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  - งานวิชาการ 
  - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
  - งานจัดทำประชาคมตำบลและสำรวจ 
    ความต้องการ                   
  - งานติดตามประเมินผลแผนและ 
    โครงการต่างๆ 

๑.๓งานกฎหมายและคดี 
  - งานกฎหมายและนิติกรรม 
  - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.๔งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานอำนวยการ 
  - งานช่วยเหลือและป้องกัน 
  - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
  - งานสนับสนุนและบริการ 
  - งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจการ 
    อปพร. 

๑.๕ งานสวัสดิการสังคม 
         - งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
         - งานสังคมสงเคราะห์ 
         - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
         - งานส่งเสริมการเกษตร 
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โครงสรา้งตามแผนอตัรากำลงั หมายเหต ุ
๒. กองคลงั 
๒.๑งานการเงิน 
 - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานตรวจสอบภายใน 
๒.๒งานบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง                   
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
๒.๔งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

๓. กองชา่ง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้าง บูรณะถนน และร่อง 
  ระบายน้ำ     
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานประเมินราคา 
      - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
   ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
      - งานประสานกิจการประปา 
      - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
      - งานสวนสาธารณะ 
   ๓.๔ งานผังเมือง 
      - งานสำรวจและแผนที่ 
      - งานวางผังพัฒนาเมือง 
      - งานควบคุมทางผังเมือง 
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โครงสรา้งตามแผนอตัรากำลงั หมายเหต ุ
๔.  กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
   ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
   ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
         วัฒนธรรม 
        -  งานวชิาการ 
        -  งานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 
        -  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
        -  งานการศึกษานอกระบบ 
        -  งานส่งเสริมการศึกษาและกิจการ 
โรงเรียน 
        -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        -  งานติดตามประเมินผลงานกีฬาและ 
นันทนาการ 
5.  หนว่ยตรวจสอบภาบใน 
        -  งานตรวจสอบภายใน 
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1.2 อตัรากำลงัตามแผนอตัรากำลงั ๓ ป ี 
 อัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

ที ่ ตำแหนง่เลขที ่
ชื่อ - สกลุ 

ผูด้ำรงตำแหนง่ 
ชื่อตำแหนง่ในการบรหิารงาน 

/ชือ่ตำแหน่งพนกังานคร ู
ชื่อตำแหนง่ในสายงาน/ 
ชื่อตำแหนง่พนักงานจา้ง 

ตำแหนง่ประเภท 
/ประเภท 

ระดบั หมายเหต ุ

1 55-3-00-1101-001 นายวรวิทย์  บุญรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  
2 55-3-00-1101-002 น.ส.สริิกาญจน์ สิริชาตสิิทธิโชค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  
 สำนักปลดัองค์การบรหิารส่วนตำบล      

3 55-3-01-2101-001 - หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
4 55-3-01-3101-001 นางณัฐกานต์  ชัยชาญ นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ชำนาญการ  
5 55-3-01-3102-001    นายพลศักดิ์  กฤษฎารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ  
6 55-3-01-3103-001 นางสาวมธุสร  มาสขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ  
7 55-3-01-3801-001 - นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปก./ชก.  
8 55-3-01-4101-001 นางสาวมรันตรี  พรหมชา  เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
9 55-3-01-4805-001 สิบเอกวรเทพ  จันทร์จำรัส เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกจิ       

10 - นายธีระวัฒน์  กาทอง - ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป - -  
11 - นางสาวบุษรา  ผาสุข - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    
12 - นางสาววนิดา  ออมชมภ ู - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
13 - - - ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล    
14 - - - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    
15 - นางสาวรัตนะวรรณ ศรีกระหวัน - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
16 - นายธีรวัฒน์  เจรญิศิลป ์ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(งานกิจการสภา)    
17 - นางสาวเมธมาศ  ธนิตสุขการ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    
18 - นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร - -  
19 - นางสาววิภาวดี  โพนสำโรง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข    
20 - นางสาวกฤษณา  ยาหอม - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    
21 - นายจักพงษ์  คำอุดม - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ    
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ที ่ ตำแหนง่เลขที ่
ชื่อ - สกลุ 

ผูด้ำรงตำแหนง่ 
ชื่อตำแหนง่ในการบรหิารงาน 

/ชือ่ตำแหน่งพนกังานคร ู
ชื่อตำแหนง่ในสายงาน/ 
ชื่อตำแหนง่พนักงานจา้ง 

ตำแหนง่ประเภท 
/ประเภท ระดบั หมายเหต ุ

 พนักงานจ้างทั่วไป      
22 - นายสุรชัย  สมอินทร ์ - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - -  
23 - นายรังสรรค์  ดาวเรือง - พนักงานขับรถยนต ์ - -  
24 - นายนัฐวุฒิ  แสงสาย - พนักงานดับเพลิง - -  
25 - นายบุญธรรม  อนันต ์ - พนักงานดับเพลิง - -  
26 - - - คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ - -  
27 - - - คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ - -  
28 - นายณัฐวัตร  อัดโท - คนงานท่ัวไป - -  

29 - นางสาวปิ่นทิพย์  เหล่าแค - คนงานท่ัวไป - -  

30 - นายคมกฤษ  ขันชัย - นักการภารโรง - -  
31 - นายพิสัณห์  สมวงษ ์ - ยาม - -  

 กองคลัง      

32 55-3-04-2102-001 นางภัทรานี  ศรีภาค ์ ผู้อำนวยการกองคลัง  นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
33 55-3-04-3202-001 - นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง วิชาการ ปก./ชก.  
34 55-3-04-3204-001 นายพฤทธ์ิ  ภูทิพย ์ นักวิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ ปฏิบัติการ  
35 55-3-04-4201-001 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปง./ชง.  
36 55-3-04-4204-001 นางสาวปรีญาภรณ์  ชูชะรัมย ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  

 พนักงานจ้างตามภารกจิ      
37 - นางสาวสุภารัตน์  วงศ์ใหญ ่ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - -  
38 - นางสาวสใบทิพย์ แก้งวงษา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี - -  
49 - นางสาวพรพิมล  อุทิรัมย ์ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - -  
40 - นางจิตตาวดี  ศรยีะลา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป      
41 - นางสาวศิรลิักษ์  ตามบุญ - คนงานท่ัวไป - - - 
42 - นางสาวสุรตัตา  บุญเสนอ - คนงานท่ัวไป - - - 
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ที ่ ตำแหนง่เลขที ่
ชือ่ - สกลุ 

ผูด้ำรงตำแหนง่ 

ชือ่ตำแหนง่ในการ
บรหิารงาน 

/ชือ่ตำแหนง่พนักงานครู 

ชือ่ตำแหนง่ในสายงาน/ 
ชือ่ตำแหนง่พนักงานจ้าง 

ตำแหนง่ประเภท 
/ประเภท 

ระดบั หมายเหต ุ

 กองช่าง      

43 
55-3-05-2103-001 นายยอด   ศรีชัย ผู้อำนวยการกองช่าง  นักบริหารงานช่าง อำนวยการ

ท้องถิ่น ต้น  

44 55-3-05-4701-001 นายรมพล  บุญศักดิ ์ นายช่างโยธา  นายช่างโยธา  ทั่วไป ชำนาญงาน  

45 55-3-05-4701-002 - นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปง./ชง.  

46 55-3-05-4706-001 จ่าสิบเอกรุ่งทวี  ราชบุญคณุ นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน  

47 55-3-05-4707-001 - เจ้าพนักงานประปา เจ้าพนักงานประปา ทั่วไป ปง./ชง.  

 พนักงานจ้างตามภารกจิ      
48  นางสาวหงส์ทอง  ชาลี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

49  นายสุรสิทธ์ิ  ศรีสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ    

50  นายณัฐพล  ป้องกัน  ผู้ช่วยนายช่างโยธา    

51  นายมนัส  ศรยีะลา  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    

52  นายวัลลภ  คูณแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา    

 พนักงานจ้างทั่วไป      

53  นายประวิทย์  สุพล  พนักงานผลิตน้ำประปา    

54  นายชัยมงคล  ภูทิพย ์  พนักงานจดมาตรวัดนำ้    

55  นายวุฒิเมศร์  ป้องกัน  คนงานทั่วไป    

56  นางสาวชนินกานต์  ศิริจันดา  คนงานทั่วไป    

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

57 55-3-08-2107-001 น.ส.พนิดา  ธนะวงศ ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  นักบริหารงานการศึกษา อำนวยการ
ท้องถิ่น 

ต้น 
 

58 55-3-08-3803-001 นางสาวอุไรวรรณ  สวัสดิ์ราช นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ  

59 55-3-08-3805-001 นายรัฐพล  เพียรเสมอ นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม วิชาการ ปฏิบัติการ  



 
 
ที ่

 
ตำแหนง่เลขที ่

 
ชือ่ - สกลุ 

ผูด้ำรงตำแหนง่ 

ชือ่ตำแหนง่ในการ
บรหิารงาน 

/ชือ่ตำแหนง่พนักงานครู 

 
ชือ่ตำแหนง่ในสายงาน/ 
ชือ่ตำแหนง่พนักงานจ้าง 

 
ตำแหนง่ประเภท 

/ประเภท 

 
 

ระดบั หมายเหต ุ
60 55-3-08-66-00363 นางจิราพร  ศิรินัย คร ู คร ู การสอน คศ.1  

61 55-3-08-66-00364 นางรัศมี  กิจสะกะ คร ู คร ู การสอน คศ.1  

62 55-3-08-66-00365 นางสุพรรณี  ขันเขตต ์ คร ู คร ู การสอน คศ.1  

63 55-3-08-66-00366 - คร ู คร ู การสอน คศ.1/คศ.2  

 พนักงานจ้างตามภารกจิ      
64  นายกรกช  สายยา  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    
65  นางสาวน้ำผึ้ง  พิลา  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม    
66  นายธีรศานต์  บุตะเคียน  ผู้ช่วยนักสันทนาการ    
67  นายณรงค์ชัย  ฤทธิเดช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
68  นางสาวอรนุช  กันเทพา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี    
69  นางสุรินทร์  ธรรมลิขติ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ    
70  นางศิริพร  ศรีชัย  ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก    
71  นางทองใบ  สมโภชน์  ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก    
72  นางสาวสอน  ทองเพ็ชร  ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก    

 พนักงานจ้างทั่วไป      
73  นางสาวณัฐวดี  หาญกล้า  ผู้ดูแลเด็ก    
74  นางสาวสุกัญญา  ฝังนิล  ผู้ดูแลเด็ก    
75  นายอัษฎาวุธ   คุณบุตร  คนงานท่ัวไป    
76  นายสันติ  กันเทพา  นักการภารโรง    
77  นายทองใส  ปัญญา  ยาม    

 หน่วยตรวจสอบภายใน      
78 55-3-12-3205-001 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก.  

 พนักงานจ้างตามภารกจิ      
79  นางสาวศุภรักษ์  นาร ี  ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน    
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บทที ่2 

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายการพฒันา 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
  3.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้
มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและ
ประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครูส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
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บทที ่3 
กรอบแนวคดิการจดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากร 

 

  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กรมีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความสำเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผลอีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรซึ่งการจัดทำยุทธศาสตร์นั้นคือการกำหนดทิศทางขององค์กรซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3ปี 
  ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดนั้นต้องเป็นการ
จัดทำยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสำเร็จผ่านทางบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะเป็นผู้นำเป็นคนดีมีวินัยและมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตน
ให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดในทุกๆยุทธศาสตร์โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กำหนดกระบวนในการจัดทำดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1กำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือศึกษาแนวนโยบายการพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแนวนโยบายของจังหวัด อำเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์
องค์กร    
  ในการกำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล) นั้น
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กรเมื่อได้ทำการศึกษา
และทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องข้อมูลวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วจากนั้น จึงดำเนินการกำหนดประเด็น
สำคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การทำ HR SWOTเพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคในเรื่องของ “คน” 
ที่จะทำให้องค์กรบรรลุหรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรซึ่งการทำ HR SWOT นั้น 
  -เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคในเรื่องของ “คน” ที่จะทำให้องค์กรบรรลุ
หรือไม่บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  -เป็นการดำเนินการในรูปการประชุมหรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมองซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจำนวนมาก 
  -เป็นการระดมสมองโดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  -พิจารณาให้ความสำคัญกับจุดอ่อนเป็นลำดับแรกๆ 
  -เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรจำกัด
เฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญซึ่งจะช่วย
สนับสนุนผลการทำ HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมู ล
สำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์และยังเป็นการตรวจสอบยืนยันการทำ HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ยังช่วยให้การจัดทำยุทธศาสตร์ต่างๆมีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุนการ
คิดวิเคราะห์และการจัดทำ 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นทำให้องค์กรเห็นถึงนัยสำคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้เช่นการวิเคราะห์จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุทำให้เห็นถึงกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กรด้วยข้อมูลนี้ทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กรจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนาแสดงถึงค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการความพยายามในการดำเนินการพัฒนา
ผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนา
คน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกันเพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอ่ืนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่าองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆอย่างมากในบางเรื่องดังนั้นการศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืนแล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมจะช่วยประหยัดเวลาและลดการดำเนินงานแบบ
ลองผิดลองถูกทำให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
  ขั้นตอนที่ 5 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียดพร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สำคัญ  (KPI)ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรโดยการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่  1 ถึง 4 มาวิเคราะห์
จัดลำดับความสำคัญจัดกลุ่มประเด็นปัญหาเพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และทำการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดแล้วลำดับถัดมาดำเนินการจัดกลุ่มปรับปรุงเพื่อคัดเลือกให้
เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจากนั้นนำชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่มปรับปรุงแล้วมากำหนด
ตัวชี้วัดพร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ในการกำหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร์และควรกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มา
สู่การปฏิบัติและการกำหนดแผนงาน/โครงการเป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสำเร็จด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริงมีกระบวนการผู้รับผิดชอบและขอบเขตเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปกำหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนำไปสู่การ
ประเมินผลงานประจำปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผนเป็นการติดตามผลความก้าวหน้าและความสำเร็จ
ทั้งนี้เพ่ือนำมาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กำหนดขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการเพื่อองค์กรจะ
ได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงานและเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะหข์้อมลูประกอบการจดัทำแผนยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากร 
 

  ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นได้มีการนำข้อมูลในหลายๆด้านมาสรุปผลและ
วิเคราะห์เพ่ือประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถนำมาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากรและส่งเสริมสมรรถนะท่ีจำเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กำหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ 4 ทางคือ 

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร 
  2. การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสำรวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร 
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าวได้ดังนี้ 
 

สรปุการสัมภาษณจ์ากผูบ้รหิาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูงสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในสำนักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสานและบริหารภาคสังคมเพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกำลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรปุการวเิคราะหข์อ้มลูสำคญัดา้นทรพัยากรบคุคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจำแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจำแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้นผลการวิเคราะห์
พบว่าในระยะเวลา 3ปีข้างหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากำลังคนที่จะ
หายไปจากการโอน (ย้าย)ซึ่งกำลังคนดังกล่าวเป็นกำลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่อง
การบริหารงานขององค์กรความพร้อมของกำลังคนที่จะทดแทนกำลังคนที่หายไปนอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและจำนวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
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สรปุการวเิคราะห ์HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด  
ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทำ 
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคโดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จดุแขง็ (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- มีผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง 

   - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเข้าถึงวัฒนธรรมในพ้ืนที่การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
   - มีการติดตามประเมินผลและคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 

ฯลฯ 
 

  2. จดุออ่น(Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบเครื่องมือใหม่ๆ 
   - ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความบริหารประชาสังคมเพ่ือสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชนและทักษะที่จำเป็นในการทำงานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
   -ด้านอัตรากำลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   -ขาดการสรุปบทเรียนองค์ความรู้และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
   -ขาดการมองเชิงระบบความเข้าใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ 
   -บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 

ฯลฯ 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับและมีภาพลักษณ์ท่ีน่าเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุนส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ 

-มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
-เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สำคัญต่อประชาชนในพ้ืนที ่

ฯลฯ 
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  4. ภยัคุมคาม(Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสำคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 
-การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในเรื่องการปฏิบัติงานและการแต่งตั้งบุคลากร 
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บทที ่5 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
ประจำปงีบประมาณ 2564-2566 

 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆจากผู้บริหารบุคลากรรวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้ถูกนำมาสรุปเพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลประจำปีงบประมาณ 2564-2566อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ 2564-2566ใหม่และจัดทำเป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพื่อสื ่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มี
ความเข้าใจในทิศทางเห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดเป็นผู้มีสมรรถนะสูงเปี่ยมด้วยจริยธรรมเข้าถึง
ประชาชนมีความเป็นสากลทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสำเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานอย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสำคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารให้มีทักษะการจัดการและภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ 

ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆในงานโดยใช้ระบบสมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาการเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
  3. สร้างภาวะผู้นำและทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากร ตวัชีว้ดั 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆในงานโดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จำนวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

2.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา 
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จำนวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมและจิตอาสา 
2. ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างภาวะผู้นำและทักษะด้านการบริหาร “คน” 
ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จำนวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรซึ่งดำรงตำแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นำ 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. จำนวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกายสุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จำนวนความรู้/บทความ/นวัตกรรมเฉลี่ยต่อคนที่ 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
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บทที ่6 

หลกัสตูรการพฒันา 
 

การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้พิจารณา
และให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วน
ตำบล รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงานหน้าที่
ความรับผิดชอบความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่งการบริหารและคุณธรรมและจริยธรรมดังนี ้
  สำนักปลดัสำนกัปลัดองค์การบรหิารสว่นตำบล ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 
3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. นักจัดการงานทั่วไป 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นักพัฒนาชุมชน 
8. เจ้าพนักงานธุรการ 
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
11. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
12. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
14. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(งานกิจการสภา) 
17. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
18. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
19. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
22. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
23. พนักงานขับรถยนต์ 
24. พนักงานดับเพลิง 
25. คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ 
26. คนงานทั่วไป 
27. นักการภารโรง 
28. ยาม 
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กองคลงั ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี(ตำแหน่งว่าง) 
3. นักวิชาการพัสดุ 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ตำแหน่งว่าง) 
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
9. คนงานทั่วไป 

กองชา่ง  ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
2. นายช่างโยธา 
3. นายช่างไฟฟ้า 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
6. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
8. พนักงานผลิตน้ำประปา 
9. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
10. คนงานทั่วไป 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารการศึกษาระดับต้น) 
2. นักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งว่าง) 
3. นักวิชาการวัฒนธรรม 
4. คร ู
5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
8. ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม 
9. ผู้ดูแลเด็ก 
10. คนงานทั่วไป 
11. นักการภารโรง 
12. ยาม 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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  การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น 
การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 
และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทำงาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการทำงาน การมอบหมาย
งานการหมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษาแนะนำการติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
   
 

  การกำหนดตวัชีว้ัดแผนงานโครงการพฒันาบคุลากร 
  เพ่ือให้การติดตามความสำเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องสนับสนุนต่อความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ซึ่งผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลความสำเร็จได้ในการกำหนดตัวชี้วัดนั้นต้อง
มีความชัดเจนสามารถวัดผลได้และสามารถวัดผลได้จริงสำหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรได้
กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานดังนี้ 
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แผนการพฒันาบคุลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลตองปดิ  อำเภอนำ้เกลีย้ง  จงัหวดัศรสีะเกษ 
 

ตวัชีว้ดัแผนงานโครงการพฒันาบคุลากรตามยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ยทุธศาสตร ์ ตวัชี้วดัยทุธศาสตร ์ โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ 
วธิีการ 
พฒันา 

ผูร้บัผดิชอบ การประเมนิผล 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สูงสุดทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆในงาน 
โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ
การพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรท่ี
ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง 
(% Competency Fit) 
2. จำนวนวันท่ีได้รับการพัฒนา
เฉลี่ยต่อคนต่อปี 

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
 
1.2 โครงการจัดทำ Development 
Road Mapเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุก
สายงาน 
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์หลักของ อบต. 
1.5โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบการปฏิบัติงานใหม่ 
1.6โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนา
องค์กร 
 
1.7โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

-ความสำเร็จของการปรับปรุง 
ความรู้ความสามารถและทักษะ 
ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล 
-ความสำเร็จของการจัดทำ 
Road Map 
-ร้อยละของข้าราชการท่ีผ่านการ
ทดลองงาน 
-จำนวนวันท่ีได้รับการพัฒนา 3 
วันต่อคนต่อปี 
 
-ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
-ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
-ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด
อบต. 
 

ทดสอบตามแบบท่ี 
กำหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยทุธศาสตร ์ ตวัชี้วดัยทุธศาสตร ์ โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ วธิีการพฒันา ผูร้บัผดิชอบ การประเมนิผล 

2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิต
อาสาการเข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จำนวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากร
ได้รับการพัฒนาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรมและจิตอาสา 
2. ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่ายคุณธรรม 
1.2โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ อบต.
ด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล 
1.3โครงการพัฒนาความสามารถใน
การบริการและจัดการชุมชน 
1.4โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1.5โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.6โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 

-มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย 
5 เครือข่าย 
-ร้อยละของบุคลากรกรมท่ีรู้ 
ข้อบังคับ 
 
-มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย 
จำนวน 3 วันต่อคนต่อปี 
-ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
-จำนวนผู้บริหารท่ีได้รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 
อบต. 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีกำหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยทุธศาสตร ์ ตวัชี้วดัยทุธศาสตร ์ โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ 
วธิีการ 
พฒันา 

ผูร้บัผดิชอบ การประเมนิผล 

3. สร้างภาวะผู้นำและทักษะด้าน
การบริหาร “คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่
ผูบ้ังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จำนวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากร
ซ่ึงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาท่ี
ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะ
ผู้นำและการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของ
บุคลากรต่อผู้บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน
LeadershipCompetencyแบบ 
360 องศา 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและ
ทักษะการให้คำปรึกษาเพ่ือจูงใจเพื่อ
สร้างผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเลิศ 
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR 
For Line Manager) 
1.4 โครงการประกวดแผนกิจกรรม
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
1.5โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

-ระดับความสำเร็จในการพัฒนา 
ระบบการประเมิน 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
- ความสำเร็จของ Road Map 
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา 
- จำนวนผู้บริหารท่ีได้รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีกำหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยทุธศาสตร ์ ตวัชี้วดัยทุธศาสตร ์ โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ วธิีการพฒันา ผูร้บัผดิชอบ การประเมนิผล 

4.สร้างวัฒนธรรมการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1. จำนวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกายสุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

1.โครงการกิจกรรมจิตอาสาทำความ
สะอาดในพื้นท่ี 
2.โครงการ 5ส ภายในสำนักงาน 
อาคาร สถานท่ีทำงาน 
3.โครงการกิจกรรมกีฬาภายใน
เสริมสร้างร่างกายและความสามัคคี  

-ระดับความสำเร็จในการพัฒนา 
ระบบการประเมิน 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

กิจกรรมมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วม 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 
อบต. 

ทดสอบตามแบบท่ี 
กำหนด 

 
 
 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยทุธศาสตร ์ ตวัชี้วดัยทุธศาสตร ์ โครงการ ตวัชี้วดัโครงการ วธิีการพฒันา ผูร้บัผดิชอบ การประเมนิผล 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1. จำนวนความรู้/บทความ/
นวัตกรรมเฉลี่ยต่อคนท่ี 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

1.1 โครงการศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

-ระดับความสำเร็จในการพัฒนา 
ระบบการประเมิน 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 

ฝึกอบรมโดย
หน่วยงานตนเอง 
และหน่วยงาน
ภายนอก 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 
อบต. 

ทดสอบตามแบบท่ี 
กำหนด 
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บทที ่7 

งบประมาณในการดำเนนิการพฒันา 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปรากฏ
ดังนี้ 
 

  ๑.ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป หมวด งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาทและรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท  โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน  ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท  งบประมาณรวม  140,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาทและรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท งบประมาณรวม  
40,000 บาท 
   3) แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด งบดำเนินงาน      
ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ 
20,000 บาท งบประมาณรวม  60,000 บาท 
 งบประมาณท่ีตั้งไว้จ่ายในปีงบประมาณ  2565  รวมทั้งสิ้น  240,000  บาท 
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บทที ่8 

การตดิตามและประเมนิผล 
 

  การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินงานซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้าน
ความสำเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบเพ่ือนำผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากรจึงได้กำหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2รูปแบบดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสิ่งที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ ตาม
เป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดต้องการผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องการโดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2กลุ่มคือ 

1.ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะตามภาระงาน 

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตำแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมีซึ่งจะเป็น Competency ที่
ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์พันธกิจและความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประกอบด้วย 
  1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการอาจ
เป็นได้ท้ังนักศึกษาบุคคลทั่วไปและบุคลากรภายในของสถาบัน 
  1.2) ความซื่อสัตย์คุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต
ในการทำงานโดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
หลักกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของสถาบันมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
  1.3) การมุ่ งมั่ น เพ่ือบรรลุความสำเร็จ  (Achievement Motivation): ความมุ่ งมั่ นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือ
เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นอีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากโดดเด่นและท้าทาย 
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  1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอ่ืนๆรวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทำงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน 
  1.5) การทำงานเป็นทีมความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานหน่วยงาน
หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมมิใช่ในฐานะหัวหน้าทีมและมีความสามารถในการสร้างและ
ดำรงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
  เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลตองปิด เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ทักษะความสามารถเพียงพอและมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
  2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบมีความรู้และความเข้าใจในระบบและขั้นตอน
การทำงานรวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้ 
  2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบทักษะความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
งานที่รับผิดชอบ 
  2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานการแสดงด้วยการกระทำหรือ
คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล 
  2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าประหยัดและมีประสิทธิภาพแสดงถึงการบริหารจัดการโดย
คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รปูแบบที ่2 การพจิารณาความดีความชอบประจำปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจำปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดอ้างอิง
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีโดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปี งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 
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บทสรปุสำหรบัผู้บรหิาร 

การสำรวจขอ้มลูความตอ้งการฝึกอบรมของบคุลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลตองปิด 
...................................................... 

  การสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตองปิด จากผลการสำรวจข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ขอ้มลูทัว่ไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด.  67 .คน จากทั้งหมด.     5    .ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 
100) มีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์  และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนตำบล ร้อยละ.   23.88  .พนักงานครูส่วน
ตำบลร้อยละ.  0.5  .พนักงานจ้างตามภารกิจร้อยละ.   43.28  .และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ.    28.36  . 
  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโทร้อยละ.  0.10 .ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ.   30.15  .และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ.  69.75   . 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานพบว่าร้อยละ.   42  .อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อย
ละ.   35  .มีอายุงานระหว่าง 5 – 10 ปี  ร้อยละ.   23   .มีอายุงานมากกว่า 10ปี 
หลักสตูรความตอ้งการของบคุลากร   
  หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ลำดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตำแหน่ง 25 
2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 20 
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 25 
4 หลักสูตรด้านการบริหาร 15 
5 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 15 

ระยะเวลาการฝกึอบรม 
  ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ.  30 .พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1-4 วัน ร้อยละ.      45    .พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม  5 - 7  วัน  ร้อยละ.    25 .
พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่า
หนึ่งทางเลือก 
สถานทีฝ่ึกอบรม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ.    65   .เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัด ศรีสะเกษ
ร้อยละ.     35   .เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด 
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
  จากผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด    
จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ 
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ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือนำข้อมูลที่เป็นจริงมา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผล
การฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

คำสัง่องคก์ารบรหิารสว่นตำบลตองปดิ 
ที ่392/2564 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทำแผนการพฒันาพนกังานสว่นตำบล  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

...........................................  
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ประกอบข้อ 270แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ
จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2566 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ประธานกรรมการ 
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
6. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการและเลขานุการ 
7. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อดำเนินการและรายงานผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

         สั่ง  ณ วันที่    27    ธนัวาคม     พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายวรวิทย์  บุญรักษา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด 
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