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บทที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล  

  ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545  ก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล 
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท 
และหน้าที่ของ พนักงาน พนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น พนักงานส่วนต าบล ที่ดี โดย องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนา
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน พนักงานส่วน
ต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และ
อาจกระท าได้โดย พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงาน พนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2545  ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลที่คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา พนักงาน
ส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอตัราก าลังของ องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า  อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีก
ทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารงาน
ส่วนต าบลศรีค้ าในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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1.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
1.1   โครงสร้างส่วนราชการ         
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าวโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน
จ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการ
ตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการ
ตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป   
ส าหรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ทั้ง 4 ส่วนราชการและอีก 1 หน่วย
ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และงานภายในส่วนราชการดังนี้ 

1. ส านักปลัด  อบต. ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่กองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนงาน ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ    เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้ าง และซ่อมบ ารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม ท านุบ ารุง และ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กีฬา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน  
งบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทาง
บัญชี  รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา  
การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และรักษา 

/ยานพาหนะ... 
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ยานพาหนะ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ  และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึง
เงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได้  รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
จากโครงสร้างส่วนราชการที่ก าหนดไว้และหน้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
ยังคงงานเดิมของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้เดิม ตามโครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้ำงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีค  ำ  

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 
1.   ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.5 งานกฎหมายและคดี 
1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1.7 งานกิจการสภา อบต. 
1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.   ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.5 งานกฎหมายและคดี 
1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1.7 งานกิจการสภา อบต. 
1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

3. กองช่ำง 
3.1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.2 งานก่อสร้าง 
3.5 งานธุรการ 

3. กองช่ำง 
3.1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.2 งานก่อสร้าง 
3.5 งานธุรการ 

 

4  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา  
      และวัฒนธรรม 
4.3  งานธุรการ 
4.4 งานการเงิน และบัญชี 

4  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา  
      และวัฒนธรรม 
4.3  งานธุรการ 
4.4 งานการเงิน และบัญชี 

 

5.   หน่วยตรวจสอบภำยใน 5.   หน่วยตรวจสอบภำยใน  
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บทที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา  

  ๑) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความชัดเจนและ
เป็นระบบ  

๒) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน สอดคล้อง เชื่อมโยง และเข้าถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน  

3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านความรู้และ
ทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และหลักสูตรด้านการปรับ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

4) เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรในหนึ่ง
ปีงบประมาณ  เกี่ยวกับหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาเกี่ย วกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตร               
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และหลักสูตรด้านการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

5) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ โดยไม่ให้
กระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รวมทั้งสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรให้
เหมาะสมกับงบประมาณขององค์กร 

2.2 เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

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

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า นั้น ต้องเป็น
การจัดท ายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็น
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 

  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กรศรีค้ า นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดใน
ระดับองค์กร เมื่อได้ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ  แล้ว 
จากนั้น จึงด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 

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

  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 

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

  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 

  /เป็นการ... 
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- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 

  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 

  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 

  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึ ง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากร
ได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 

  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
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) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 

  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ ม ปรับปรุงแล้ว 
มาก าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือ 

/ผลสัมฤทธิ์... 
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ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา  

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

  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพ่ือ
องค์กร จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพ่ือประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้ 4 
ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 

  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหาร สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  ๑. เสริมสร้างศักยภาพที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์กร 
  ๒. มีการพัฒนาศักยภาพตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
  ๓. ระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวมดีขึ้น และอาจเห็นผลได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมหรือ
ประชุมสัมมนาได้อย่างชัดเจน 
  ๔. การมีเครือข่ายผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน 

๕. การท างานเป็นทีม (Teamwork)  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ไม่เกิดการท างาน
ซ้ าซ้อน มีการประสานงานที่ง่ายและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ 

๖. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่
ความส าเร็จ 

๗. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 

/ข้อมูลค่า... 
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- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าจะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนที่จะ
หายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ได้
มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า HR 
SWOT เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

  1. จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

  - บุคลากรมีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี  ซึ่งเป็นวัยท างาน 
- บุคลากรเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับ

การทุจริต 
- บุคลากรเป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการติดต่อ

ประสานงานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการศึกษาต่อ หรือเข้ารับการฝึกอบรม 

  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม/กอง 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

  - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
  - ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
  - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

/บุคลากร... 
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  - บุคลากรขาดความรู้ ประสบการณ์ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลที่รับการถ่ายโอน
โรงเรียนมาอยู่ในสังกัด 

  3. โอกาส (Opportunities) 
- มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
- มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได้ ตลอดเวลาชุมชนยังมีความคาดหวังในตัว

ผู้บริหาร 
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ 
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชนในพื้นท่ี 

  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร 
- ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 
- บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบุตร หรือบุพการี 
- พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 

 

 



17 
 

บทที ่5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต าบลประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนา
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดท าเป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มี
ความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ   
                     ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรส าเร็จ 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีค้ า 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร 

แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรบน
พ้ืนฐานสมรรถนะ 

๑. พัฒนาตามสมรรถนะหลัก  
๒. พัฒนาตามสมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร  
๓. พัฒนาสมรรถนะประจ า 
     สายงาน 
 
 
 

๑. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
หลักสูตร ต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและโครงการที่
ด าเนินการโดยสถาบัน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 

๑ . ฝึกอบรมให้ความรู้  ความ
เข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ตามประมวลจริยธรรม  
๒. พัฒนาด้านจิตสานึกและการ
มีจิตสาธารณะ  
3 .  ปลู กฝั ง อุ ดมการณ์ และ
ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่มี
เกียรติและศักดิ์ศรี และเชิดชูยก
ย่องผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการกระท าผิด
วินัยของบุคลากร 

๑. โครงการเสริมสร้างการป้องกัน 
   และปราบปรามการทุจริตในการ 
   ปฏิบัติงาน  
๒. ใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปี      
๓. โครงการ "อบรมคุณธรรมและ 
   จริยธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และมีส่วนร่วม 

๑. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้  
(Development and 
Knowledge) 
๒. กิจกรรม ๕ ส และกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ  
๓. กิจกรรม  Green Office 
๔. ประชุมส่วนราชการภายใน
ระดับกองและระดับหน่วยงาน 

๑.กิจรรมประชุมประจ าเดือน 
๒. การจัดกิจกรรม ๕ ส และ 
    กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
๓. โครงการ Green office องค์กร 
    แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. การจัดท าข้อตกลงกับส านัก/ 
    กองต่าง ๆ ในการจัดประชุม  
    ภายในระดับส านัก/กอง และ 
    การจัดประชุมหัวหน้าส่วน 
    ราชการประจ าเดือน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร 

แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 

 

5.  พัฒนาระบบฐานข้ อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบั ติ ง านด้ านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล 
6.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน(Quality of work life 

5. จัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม เช่น ให้ 
 บุคลากรร่วมตรวจสอบประวัติตนเอง หรือ
การน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

6.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน
(Quality of work life) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. บุคลากรทุกต าแหน่งต้อง
ได้ รั บการ พัฒนาอย่ า งน้ อย           
ปีละ ๑ หลักสูตร  
๓ .  ก า ห น ด แ น ว ท า ง ส ร้ า ง
แรงจูงใจ เพ่ือให้บุคลากรที่มี
ศั กยภาพมี ค ว ามผู ก พันกั บ
อ ง ค์ ก ร  เ ช่ น  ร ะ บ บ ก า ร
ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้ ต ร ง กั บ
ศักยภาพ ระบบค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน  
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ 
 ความเข้าใจในการด าเนินงาน 
 ตามนโยบายผู้บริหารและตาม
ข้อระเบียบกฎหมายก าหนด 
๕. ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน    
องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือน าความรู้มา
ปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
บุคลากรองค์การบริหารส่ วนต าบลใน
หลักสูตร ต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
กา รปกครองท้ อ งถิ่ น และ โคร งก า รที่
ด าเนินการโดยสถาบัน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาความรู้ เ พ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ ง านให้แก่พนักงานส่ วนต าบล/
พนักงานจ้าง 
๒.โครงการฝึกอบรมและทัศศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3.โครงการฝึกอบรมและทัศศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
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บทที่ 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

การก้าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ได้พิจารณา
และให้ความส้าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล พนักงาน 
พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า รวมถึงพนักงานจ้างทั งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั ง
ทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต้าแหน่ง  การบริหาร 
และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี   

  ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล   ประกอบด้วย  
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
3. หัวหน้าส้านักปลัด อบต. 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. นักพัฒนาชุมชน 
7. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
9. พนักงานจ้าง 

กองคลัง   ประกอบด้วย  
1. ผู้อ้านวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการพัสดุ 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5. พนักงานจ้าง 

กองช่าง    ประกอบด้วย  
1. ผู้อ้านวยการกองช่าง 
2. วิศวกรโยธา 
3. นายช่างโยธา 
4. พนักงานจ้าง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  
1. ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
5. ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
6. คร ู
7. พนักงานจ้าง 

6.1 หลักสูตร... 
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6.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 
1. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบล) 
2. หลักสูตรรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบล) 
3. หลักสูตรหัวหน้าส้านักปลดั (นักบริหารงานทั่วไป) 
4. หลักสูตรผู้อ้านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
5. หลักสูตรผู้อ้านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
6. หลักสูตรผู้อ้านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 
7. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
9. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
10. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
11. หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
14. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
15. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
16. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
17. หลักสูตรนายช่างโยธา 
18. หลักสูตรวิศวกรโยธา 
19. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
20. หลักสูตรครู 
21. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
22. หลักสูตรบรรจุพนักงานใหม่ 
23. หลักสูตรวินัย 
24. หลักสูตรการบริหารการจัดการศึกษา 
25. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต้าแหน่ง 
26. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
27. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
28. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
29. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
30. หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่ง นั น 

การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั งการพัฒนาในระยะสั น 
เช่น การจัดฝึกอบรมโดย องค์การบริหารส่วนต้าบล ด้าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท้างาน การจัดให้มีพ่ีเลี ยงในการท้างาน การ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้ค้าปรึกษาแนะน้า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็น
ต้น   
 

/การก้าหนด... 
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การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให้การติดตามความส้าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
ก้าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส้าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของ องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า จึงได้มีการก้าหนดตัวชี วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่ง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส้าเร็จได้ ในการก้าหนด
ตัวชี วัดนั นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส้าหรับตัวชี วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้ก้าหนดตัวชี วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี  
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แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการ
พัฒนา ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมิน 
ผล 2564 2565 2566 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรบน
พื นฐานสมรรถนะ 
- พัฒนาตาม    
   สมรรถนะหลัก  
 - พัฒนาตาม
สมรรถนะประจ้า 
   ผู้บริหาร  
- พัฒนาสมรรถนะ
ประจ้าสายงาน 
 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผ่าน
การประเมิน
สมรรถนะในระดับ
ที่องค์กรคาดหวัง  

1.1 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต้าบลในหลักสูตร ต่าง ๆ ตาม
แผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
โครงการที่ด้าเนินการโดย
สถาบัน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ส่วนต้าบล/พนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ร้อยละของจ้านวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย ได้น้าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการ
ท้างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านัก อบต. 
 

ทดสอบ
ตามแบบท่ี 
ก้าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ 

1. บุคลากรได้รับ
การพัฒนา หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม 
และจิตอาสา 
2. ผลการส้ารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากร 

๑.โครงการเสริมสร้างการป้องกัน 
   และปราบปรามการทุจริตในการ 
   ปฏิบัติงาน  
๒.ใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการ
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเป็น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ้าปี      

๓.โครงการ "อบรมคุณธรรมและ 
   จริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของจ้านวน 
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

-  
- - ข้าราชการ และ

พนักงานจ้างมีความพึง
พอใจต่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อย
ละ80 

- ร้อยละของจ้านวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 

การฝึก 
อบรม 
 
 
การส้ารวจ 
 
 
 

 
การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านัก อบต. 
 

ทดสอบ
ตามแบบท่ี 
ก้าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการ

พัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมิน
ผล 2564 2565 2566 

3.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
พัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
และมีส่วนร่วม 

๑. สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั งมี
การส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้  
(Development and 
Knowledge) 
๒. กิจกรรม ๕ ส 
๓. กิจกรรม  Green Office 

๔. ประชุมส่วนราชการ
ภาย ในระดั บกอ ง และ
ระดับหน่วยงาน 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติ งานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
6.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการท้างาน(Quality of 
work life) 
 

๑. กิจรรมประชุมประจ้าเดือน 
 
2. การจัดกิจกรรม ๕ ส และ 
    กิจกรรมวันส้าคัญต่าง ๆ  
 
3. การจัดท้าข้อตกลงกับส้านัก/ 
    กองต่าง ๆ ในการจัดประชุม  
    ภายในระดับส้านัก/กอง และ 
    การจัดประชุมหัวหน้าส่วน 
    ราชการประจ้าเดือน 
4. จัดท้าระบบฐานข้อมูล 
    บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ โดย 
    ให้บุคลากรมีส่วนร่วม เช่น ให้ 
    บุคลากรร่วมตรวจสอบประวัติ 
    ตนเอง หรือการน้าไปใช้ 
    ประโยชน์ในอนาคต 
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ท้างาน(Quality of work life) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พนักงานส่วนต้าบล/พนักงานจ้าง/
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
ประจ้าเดือน 
- ประสิทธิภาพการท้างานท่ีสูงขึ น
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
- จ้านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 
 
 
 
 
- ประสิทธิภาพการท้างานท่ีสูงขึ น
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
- ประสิทธิภาพการท้างานท่ีสูงขึ น
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

-ประชุม
ประจ้าเดือน 
 
-ประชุมและ
ด้าเนินการตาม
แผน 
-ประชุมและ
ด้าเนินการตาม
แผน 
 
-ประชุม
ประจ้าเดือน 
 
 
 
 
- ฝึกอบรม/
แบบสอบถาม 

 

 

 

- ประชุมและ
ด้าเนินการตาม
แผน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส้านักปลัด 
อบต./ส่วน
ราชการ อบต.
ศรีค ้า 
 

ทดสอบ
ตามแบบ 
ท่ีก้าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
บุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 

๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. บุคลากรทุกต้าแหน่งต้องได้รับ
การ พัฒนาอย่ า งน้ อยปี ละ  ๑ 
หลักสูตร  
๓. ก้าหนดแนวทางสร้างแรงจูงใจ 
เ พ่ือให้บุคลากรที่มีศักยภาพมี
ความผูกพันกับองค์กร เช่น ระบบ
การมอบหมายงานให้ตรงกับ
ศักยภาพ ระบบค่าตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน  
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการด้าเนินงานตาม
นโยบายผู้บริหารและตามข้อ
ระเบียบกฎหมายก้าหนด 
๕. ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน
องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือน้าความรู้มา
ปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑.การฝึกอบรมและสัมมนาของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต้าบลในหลักสูตร ต่าง ๆ ตาม
แผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และโครงการที่ด้าเนินการโดย
สถาบัน องค์กรต่ าง  ๆ เ พ่ือ
พัฒนาความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ส่วนต้าบล/พนักงานจ้าง 
๒.โครงการฝึกอบรมและทัศ
ศึ ก ษ า ดู ง า น เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของจ้านวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
ได้น้าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ใน
การท้างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 
 
 
- ร้อยละของจ้านวนบุคลากร
ที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย ได้น้าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการ
ท้างานให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ น 
 
- ร้อยละของจ้านวนบุคลากร
ที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย ได้น้าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการ
ท้างานให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ น 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การฝึก 
อบรม 
 
 
 
การฝึก 
อบรม 
 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านัก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กอง
การศึกษาฯ 
 
 
 
งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านัก อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบที ่
ก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบตาม
แบบที ่
ก้าหนด 
 
 
ทดสอบตาม
แบบที ่
ก้าหนด 
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รายละเอียดโครงการ/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 
1. หลักสูตรการด าเนินการพัฒนาที่ด าเนินการเอง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพครผูู้ดูแล
เด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่ครผูู้ดูแล
เด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ครูผูดู้แลเด็กและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ศึกษาดู
งานมีความรู้
เพิ่มขึ น 

ครูน้าความรู้มา
พัฒนานักเรียน
และพื นที ่

กองการศึกษา 
ศพด. 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
ตลอดจนสร้างคณุธรรม
จริยธรรม 

ผู้บริหารพนักงานผู้น้า
ชุมชนกลุ่มต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร
พนักงานผู้น้า
ชุมชนกลุ่ม
ต่างๆได้รับ
การพัฒนา 

น้าความรู้มา
พัฒนาท้องถิ่น 

ส้านักปลดัฯ 
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2. การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรม 

ที ่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดส่ง 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 
นักบริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
105,000 105,000 105,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

2 
นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
89,000 89,000 89,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

3 
นิติกร นิติกร สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

4 
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ

สาธารณสุข 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

5 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

5 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 
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ที ่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดส่ง 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

6 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

7 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

8 
นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการ

คลัง 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

89,000 89,000 89,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

9 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

10 
นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

11 
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 
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ที ่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดส่ง 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

13 
นายช่างโยธา นายช่างโยธา สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

14 
วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

15 
นักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงาน

การศึกษา 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

89,000 89,000 89,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

16 
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

24 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

25 
นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน  
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 
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ที ่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดส่ง 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

26 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
34,000 34,000 34,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

27 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  
(ส้านักปลัด 2 อัตรา) 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

28 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

29 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  
(กองช่าง ) 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

30 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

31 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัสดุ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 
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ที ่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดส่ง 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

32 
ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

33 
ความรู้เกี่ยวกับวินัย  พนักงานส่วนต้าบล 

ครู พนักงานจ้าง ทุก
ต้าแหน่ง 

กลุ่มงานกฎหมาย  
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 

34 

ฝึกอบรมพนักงานส่วนต้าบล 
บรรจุใหม่ 

พนักงานส่วนต้าบล
บรรจุใหม่ 
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 พนักงานส่วนต้าบล
บรรจุใหม่ มีความรู้
พื นฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 
 

35 

หลักสูตรอื่นๆ ที่จ้าเป็นและ
เกี่ยวข้ององกับการปฏิบัติงาน 
ของทุกต้าแหน่ง 

พนักงานส่วนต้าบล 
ครู ผดด. และ
พนักงานจ้างทุก
ต้าแหน่ง 

หน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ 200,000 200,000 200,000 บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส้านักปลัด 
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บทที่ 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค้้าจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
ซึ่งปรากฏดังนี้ 

๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดือน
ทางไปราชการตั้งไว้ 150,000 บาท    

2) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท    

3) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท  

2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดือน
ทางไปราชการตั้งไว้ 150,000 บาท    

2) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท    

3) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท 

 3. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดือน
ทางไปราชการตั้งไว้ 150,000 บาท    

2) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท    

3) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
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บทที่ 8 
การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งในด้านความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการในภาพรวมขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ให้มีคุณลักษณะตามที่เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น  Competency ที่บุ คลากรทุกต าแหน่ งภายในมหาวิทยาลั ยต้องมี  ซึ่ งจะ เป็น 
Competency  ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
ประกอบด้วย 

1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการอาจ
เป็นได้ท้ังนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 

1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้ง
ตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของสถาบัน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1.3) การมุ่ งมั่นเ พ่ือบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวน
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
 

 
/1.4) ใฝ่เรียนรู้...  
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1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 

1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานหน่วยงาน 
หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้างและ
ด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 

2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การ

บริหารส่วนต าบลศรีค้ า เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 

2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและขั้นตอน
การท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 

2.2) ทักษะที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในงานที่รับผิดชอบ 

2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 

2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ
โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
  รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 


