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คํานํา 
 

  การจัดทําแผนการพัฒนา พนักงานสวนตําบลของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า นั้น ได
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
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ในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานใน
แตละตําแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
สอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545  กําหนดให 
องคการบริหารสวนตําบล พัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล/พนักงานสวนตําบล กอน
มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หนาท่ีของ พนักงาน พนักงานสวนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปน พนักงานสวนตําบล ท่ีดี โดย องคการบริหารสวนตําบล ตองดําเนินการพัฒนาให
ครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาดาน
ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงค จะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการ
พัฒนาของแตละ องคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการจะตอง
ใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จําเปนท่ี องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน พนักงานสวนตําบล
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ให องคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได และอาจ
กระทําไดโดย พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงาน พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือ องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2545  กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา พนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนาตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ี
คณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา พนักงานสวน
ตําบล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของ องคการบริหารสวนตําบล นั้น  
 
  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า  อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย จึงไดจัดทําแผนการพัฒนา พนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้าเปนเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
องคการบริหารงานสวนตําบลศรีคํ้าในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 

 



1. ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง  
  แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ไว  ดังนี้ 

1.1   โครงสรางสวนราชการ         
จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ

ดําเนินการดังกลาวโดยองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจางใหตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการท่ี
จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงานหรือกําหนดเปนฝาย และในระยะ
ตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า พิจารณาเห็นวาภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป   

สําหรับโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ท้ัง 4 สวนราชการและอีก 
1 หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและงานภายในสวนราชการดังนี้ 

1.สํานักงานปลัด  อบต. ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหาร
สวนตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนงาน ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

2.กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบใบสําคัญ ฏีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ 
บํานาญ    เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน 
ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

3.กองชาง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฎิบัติ งานการกอสราง และซอมบํารุงการควบคุมการ
กอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริม
และสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ และทรัพยสินตาง ๆ  เพ่ือประโยชนทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพ่ือการศึกษา สงเสริม ทํานุบํารุง และ
รักษาไวซ่ึงศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของทองถ่ิน วัฒนธรรม สงเสริมสนับสนุนการเลน
กีฬา และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

5.หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ี ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน  
งบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทาง
บัญชี  รวมท้ังการควบคุมเอกสารทางการเงินดวย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมท้ังหลักฐานการทําสัญญา  
การจัดซ้ือพัสดุ  การเบิกจาย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใชและรักษา
ยานพาหนะ ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณ  และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายซ่ึงรวมถึง
เงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได  รายจายและเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท า และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

จากโครงสรางสวนราชการท่ีกําหนดไวและหนาหนาท่ีของสวนราชการนั้นแลว องคการบริหาร
สวนตําบลศรีคํ้า ยังคงงานเดิมของสวนราชการนั้น ๆ ไวเดิม ตามโครงสรางดังนี้ 
 



โครงสรางการกําหนดสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา 
           

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหต ุ

1.   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานสวสัดิการและพฒันาชมุชน 
1.4 งานการเจาหนาที ่
1.5 งานกฎหมายและคด ี
1.6 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1.7 งานกิจการสภา อบต. 
1.8 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานสวสัดิการและพฒันาชมุชน 
1.4 งานการเจาหนาที ่
1.5 งานกฎหมายและคด ี
1.6 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1.7 งานกิจการสภา อบต. 
1.8 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 

3. กองชาง 
3.1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.2 งานกอสราง 
3.3 งานธุรการ 

3. กองชาง 
3.1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.2 งานกอสราง 
3.3 งานธุรการ 

 

4  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานสงเสริมการศึกษาศาสนา  
      และวัฒนธรรม 
4.3  งานธุรการ 
4.4 งานการเงิน และบัญช ี

4  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานสงเสริมการศึกษาศาสนา  
      และวัฒนธรรม 
4.3  งานธุรการ 
4.4 งานการเงิน และบัญช ี

 

5.   หนวยตรวจสอบภายใน 5.   หนวยตรวจสอบภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. อัตรากําลังท่ีมีอยูจริงตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

อัตรากําลังพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
 

ที่ เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตรากําลัง 

หมายเหต ุ

เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ระดับ 

1 12-3-00-1101-001 นักบริหารทองถิ่น นายจตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณทิต 12-3-00-1101-001 นักบริหารทองถิ่น ตน   

  

2 12-3-00-1101-002 นักบริหารทองถิ่น นายวรจกัร  วงศลังกา รัฐประศาสนาศาตรบัณฑิต 12-3-00-1101-002 นักบริหารทองถิ่น ตน   

  

3 12-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป นางสาววิลาสินี  วรกุลพนา ศาสนาศาสตรมหาบัณทิต 12-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ตน   

  

4 12-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน นายอัศวิน  ตะวงค รัฐศาสตรบัณฑิต 12-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก.   

  

5 12-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล นางสาวสมหญิง หุตามัย รัฐศาสตรมหาบัณทิต 12-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก.   

  

6 12-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน นางอนงค   วินันท รัฐศาสตรมหาบัณทิต 12-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก.   

  

7 12-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

 - วาง - - 12-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

ปง./ชง.   

  

8 12-3-01-3810-001 นักปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

นายทวีศักด์ิ เสารธรรม วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 12-3-01-3810-001 นักปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

ปก.   

  

9 - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นางสาวสุดา    ปวงคํา บธ.บ(การจัดการทัว่ไป) - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

(คุณวุฒิ)   

 
10 - พนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ) นายประจกัร      อินแกว รป.บ.(รัฐประศาสนาศาตรบัณฑิต) - พนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ) (ทักษะ)   

  

11 - พนักงานดับเพลิง (ผูมีทักษะ) นายพงษพันธ     ยาวินันท รป.บ.(รัฐประศาสนาศาตรบัณฑิต) - พนักงานดับเพลิง (ผูมีทักษะ) (ทักษะ)   

  



ที่ เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตรากําลัง 

หมายเหต ุ

เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ระดับ 

12 - พนักงานขับรถจกัรกลขนาดเบา

(ผูมีทักษะ) 

นายยงยุทธ         ขันคํายา ม.6 - พนักงานขับรถจกัรกลขนาดเบา

(ผูมีทักษะ) 

(ทักษะ)   

  

13 - คนงานทั่วไป นายอกุฤษฎ  วงคตา ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) - คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   

  

14 - คนงานทั่วไป นางธนัทพร  เมืองสุวรรณ ป.6 - คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   

  

15 - คนงานทั่วไป นายเฉลิมศักด์ิ  เหล่ียมแฉง ม.6 - คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   

  

16 12-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง นางภินวรรณ  รินนายรักษ บริหารธุรกิจมหาบัญทิต 12-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ตน   

  

17 12-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ นางสาวกุลิสรา  นําทาน บริหารธุรกิจมหาบัณทิต.(การ

บัญชี) 

12-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก.   

  

18 12-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี น.ส.สุกานดา  จันทรมะโน บัญชีบัณทิต 12-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ชง.   

  

19 12-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเกบ็รายได วาง รองขอ กสถ. สอบ - 12-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเกบ็รายได ปง./ชง.   

  

20 - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได น.ส.จุฑามาศ  สุภานิช ม.6 - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (คุณวุฒิ)   

  

21 - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ นางสาวรัชชุดา ตุงคนาคร 

 

ปริญญาตรี(การบัญชี) - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ)   

  

22 - คนงานทั่วไป นางสาวธวรรณ  หมอมเย็น ปริญญาตรี(การจัดการ) - คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   

  

23 12-3-05-2103-001 นักบริหารงานชาง น.ส.รุงตะวัน ไชยเจริญ บริหารธุรกิจบัณทิต (การจัดการ

กอสราง) 

12-3-05-2103-001 นักบริหารงานชาง ตน   

 

  



ที่ เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตรากําลัง 

หมายเหต ุ

เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ระดับ 

24 12-3-05-3701-001 วิศวกรโยธา นายเจษฎา  สุภารัตน วศ.บ.วิศวกรโยธา 12-3-05-4701-001 วิศวกรโยธา ปก.   

  

25 12-3-05-4701-001 นายชางโยธา นายเกรียงศักด์ิ  ดวงแกว วิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต(การ

บริหารงานกอสราง) 

12-3-05-4701-001 นายชางโยธา อส.   

  

26 - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นายบพธิ  เดชะบุญ วิทยาศาสตรบัณทิต (พืชศาตร) - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)   

  

27 - ผูชวยนายชางโยธา นายนพดล คําเงิน ปวส. - ผูชวยนายชางโยธา (คุณวุฒิ)   

  

28 - คนงานทั่วไป นายประทิน  ปญโญกิจ ม.3 - คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   

  

29 12-3-08-2107-001 นักบริหารงานศึกษา วาง รองขอ กถ.สอบ - 12-3-08-2107-001 นักบริหารงานศึกษา ตน   

  

30 12-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา น.ส.ชนัญชิดา  ปงยอง บธ.บ.(การบริหารทรัพยากร

มนุษย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ครู 

12-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก.   

  

31 12-3-08-4101-001 เจาพนักงานธุรการ นายธงชัย  เกเย็น รป.บ.(รัฐประศาสนาสตร) 12-3-08-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปง.   

  

32 12-3-08-4201-002 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี วาง รองขอ กสถ. สอบ - 12-3-08-4201-002 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ปง./ชง.   

  

33 - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วาง/( 1ส.ค.60) - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)   

  

34 - คนงานทั่วไป วาง - - คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   

35 28443-1 (ถ) ผูอํานวยการโรงเรียน วาง 16 ม.ค.60 - 28443-1 (ถ) 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน (คศ.3)   



ที่ เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตรากําลัง 

หมายเหต ุ

เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ระดับ 

36 28445-2 (ถ) ครู วาง 16 ม.ค.60/  ขออนุมัติ

รับโอน คศ.1 

- 28445-2 (ถ) ครู (คศ.1)   

  

37 28446-2 (ถ) ครู นางวรรณภา  สุมา ครุศาสตรบัณทิต 28446-2 (ถ) ครู (คศ.3)   

  

38 28448-2 (ถ) ครู นายอัจฉริยดนย  กันทะยศ วิทยาศาสตรบัณฑิต(พืชศาสตร-

พืชสวน) 

28448-2 (ถ) ครู     

  

39 28444-2 (ถ) ครู นายเกรียงเดช  เชื้อเจ็ดตน ศึกษาศาสตรบัณทิต(สุขศึกษา) 28444-2 (ถ) ครู (คศ.2)   

  

40 28447-2 (ถ) ครู นางสมอ  กิ่งแกว ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต (การ

บริหารการศึกษา) 

28447-2 (ถ) ครู (คศ.3)   

  

41  33646-2 ครู นางสุพัตรา  ตันอินทร  ครุศาสตรบัณทิต(การศึกษา

ปฐมวัย) 

 33646-2 ครู (คศ.1)   

  

42 33647-2 ครู นางจุฑามาศ  ปนทัน ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต(บริหาร

การศึกษา) 

33647-2 ครู (คศ.1)   

  

43 33648-2 ครู นายสุรินทวงศ   บุญทา ครุศาสตรบัณทิต(วิทยาศาสตร) 33648-2 ครู (คศ.1)   

  

44 33649-2 ครู น.ส.นิรชา       มีสัตย ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต(บริหาร

การศึกษา) 

33649-2 ครู (คศ.1)   

  

45 1953-5 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ

บัญชี 

วาง/(1 ก.ค.60) - 1953-5 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ

บัญชี 

(คุณวุฒิ)   

  

46 - ผูชวยครู(พละ) น.ส.พัศธนัญญา เกษสุดา

ภรณศักด์ิ 

 

ป.บัณทิต - ผูชวยครู(พละ) (คุณวุฒิ)   

  

47 - ผูชวยครู(คอมพิวเตอร) นายศรัญู  สมศรี ป.บัณทิต - ผูชวยครู(คอมพิวเตอร) (คุณวุฒิ)   

  



ที่ เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตรากําลัง 

หมายเหต ุ

เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ระดับ 

48 1661-4 ภารโรง นายประสิทธ  เหลารินทอง ป.6 1661-4 ภารโรง (ทั่วไป)   

49 - คนงานทั่วไป นางชวิศา  ปุระเสาร บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณทิต(การ

จัดการ) 

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   

  

50 53-2-0139 ครู นางแสงเดือน  ดวงคํา ศึกษาศาสตรบัณทิต(การศึกษา

ปฐมวัย) 

53-2-0139 ครู (คศ.1)   

  

51 53-2-0140 ครู นางอัญชริการ  จิตทาน ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต(บริหาร

การศึกษา) 

53-2-0140 ครู (คศ.1)   

    

52 57-2-0535 ครู น.ส.อําพร  แสนสุขปญญาดี ศึกษาศาสตรบัณทิต(การศึกษา

ปฐมวัย) 

57-2-0535 ครู (คศ.1)   

    

53 57-2-0536 ครู นางจงรักษ        ทัญญาสัก ศึกษาศาสตรบัณทิต(การศึกษา

ปฐมวัย) 

57-2-0536 ครู (คศ.1)   

  

54 - ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) นางสาวศศิชา   อนันทะสา ศิลปศาสตรบัณทิต(ภาษาอังกฤษ) - ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) (ทักษะ)   

  

55 - ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป) นางสาวพัชรินทร ศรีกอก ปวส.(ผูดูแลเด็กและผูสูงอายุ) - ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ทั่วไป)   

  

56 - ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป) น.ส.ชรินรัตน สรอยแกว ศึกษาศาสตรบัณทิต(การศึกษา

ปฐมวัย) 

- ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ทั่วไป)   

  

57 53-2-0141 ครู นางเดือนฉาย  สุประการ  ครุศาสตรบัณทิต(การศึกษา

ปฐมวัย) 

53-2-0141 ครู (คศ.1)   

  

58 57-2-0385 ครู นางชลทิชา  แยมเมือง ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต(บริหาร

การศึกษา) 

57-2-0385 ครู (คศ.1)   

  

59 57-2-0451 ครู นายโสภณ กอนทองสิงห  ครุศาสตรบัณทิต(การศึกษา

ปฐมวัย) 

57-2-0451 ครู (คศ.1)   

  

 
 



 
 
 

กรอกใหครบถวนทกุสวนราชการ



 

บทท่ี 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 
2.1 วัตถุประสงคการพัฒนา  
 ๑) เพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความชัดเจนและเปนระบบ  

๒) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน สอดคลอง เชื่อมโยง และเขาถึงกระบวนการมีสวนรวม             
ท้ังภายในและภายนอกองคกร และสรางความเขมแข็งของหนวยงาน  

3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงาน ดานความรู
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ ดานความรูและทักษะ             
ของงานแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณธรรมและจริยธรรม และหลักสูตรดานการปรับพฤติกรรม              
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

4) เพ่ือใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไดรับการพัฒนาอยางนอยหนึ่งหลักสูตรในหนึ่ง
ปงบประมาณ  เก่ียวกับหลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ี
รับผิดชอบ หลักสูตรความรูทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตร               
ดานคุณธรรมและจริยธรรม และหลักสูตรดานการปรบัพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

5) เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการจัดสงบุคลากรเขารับการพัฒนาในหลักสูตรตาง ๆ โดยไมใหกระทบตอ
การปฏิบัติงานของสวนราชการ รวมท้ังสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับ
งบประมาณขององคกร 

2.2 เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า อันประกอบดวย พนักงานสวนตําบล 
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
   

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ทุกคน ท่ีไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา พนักงานสวนตําบล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรมี
จุดมุงหมาย ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มี
วิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสูความสําเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเปนการสรางความตอเนื่องใน
การพัฒนาบุคลากรในองคกร ซ่ึงการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซ่ึงทิศทางนี้จะมีผล
ครอบคลุมอยูในชวงระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทํายทุธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า นั้น ตองเปนการ
จัดทํายุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ท้ังนี้ เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนา
หนวยงานนั้นเปนสวนท่ีชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทางบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจ
ของตนใหประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และเพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานท่ีเปน
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพ่ือใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า มีความ
สอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรองคกรศรีคํ้า นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบท่ีสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดใน
ระดับองคกร เมื่อไดทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว 
จากนั้น จึงดําเนินการกําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร 
  ข้ันตอนท่ี 2 การทํา HR SWOT เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ท่ีจะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร ซ่ึงการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทําใหองคกร
บรรลุหรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  - เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเปนการระดมสมอง ซ่ึงใหไดมาซ่ึง
ขอมูลจํานวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยท่ีสิ่งท่ีไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูท่ีมาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานท่ีเก่ียวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควร
จํากัดเฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
 
 
 
 
 



   
ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงจะ

ชวยสนับสนนุผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะหและการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญท่ีมีผล
ตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึง
กลุมประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันท่ีใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันท่ีบุคลากรไดรับ
ในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการ
พัฒนาผานการใชจายเพ่ือการพัฒนาซ่ึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปนหนวยงานท่ีดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรท่ีคลายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
องคกรอ่ืนซ่ึงจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงท่ีวา องคกร
ใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรท่ีเกงกวาองคกรอ่ืนๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการ
ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน
  ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนข้ันตอนการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานท่ีสําคัญ (KPI) ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน 
  เม่ือสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากข้ันตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้าแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือก
ใหเหลือในปริมาณยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรท่ีไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มา
กําหนดตัวชี้วัด พรอมท้ังชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร และควรกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนมา  
  ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนข้ันตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร
มาสูการปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดข้ึนจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซ่ึงนําไปสูการ
ประเมินผลงานประจําปท่ีมีความชัดเจนในผลงานท่ีเกิดข้ึน 
  ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และ
ความสําเร็จ ท้ังนี้เพ่ือนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายท่ีกําหนดข้ันตอนสุดทายของการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร 
จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเม่ือเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
ผูรับผิดชอบ เพ่ือรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในท่ีสุด 

 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
 

  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผล
และวิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร ท้ังนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึนนั้นสามารถนํามาใชในการ
พัฒนาแกไขในสวนท่ีเปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะท่ีจําเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกล
ยุทธของกรมชลประทานท้ังนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกําหนดท่ีมาของขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหได 4 ทาง คือ  

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

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซ่ึงประกอบไปดวย ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผูบริหาร สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
 ๑. เสริมสรางศักยภาพท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคกร 
 ๒. มีการพัฒนาศักยภาพตรงตามกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
 ๓. ระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวมดีข้ึน และอาจเห็นผลไดจากการเขารับการฝกอบรมหรือ 
                     ประชุมสัมมนาไดอยางชัดเจน 
 ๔. การมีเครือขายผูมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
  ประสบการณรวมกัน 

๕. การทํางานเปนทีม (Teamwork)  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ไมเกิดการทํางานซํ้าซอน มี
การประสานงานท่ีงายและไมสิ้นเปลืองงบประมาณ 

๖. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ ชวยเสริมสรางองคกรสู
ความสําเร็จ 

๗. การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

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

 



   

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังท่ีกลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะห
พบวา ในระยะเวลา 3 ปขางหนา องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้าจะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคนท่ีจะ
หายไปจากการโอน (ยาย) ซ่ึงกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในเรื่อง
การบริหารงานขององคกร ความพรอมของกําลังคนท่ีจะทดแทนกําลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่องคาใชจาย
ในการพัฒนาและจํานวนวันท่ีไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด 

สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ได
มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทํา 
HR SWOT เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นท่ีเก่ียวของกับบุคลากร 
ท้ังนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี้ 

  1. จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรมีความสามารถและพรอมท่ีจะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 

   - บุคลากรมีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ป  ซ่ึงเปนวัยทํางาน 
- บุคลากรเปนผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรม

เสี่ยงกับการทุจริต 
- บุคลากรเปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว โดยใชความสัมพันธสวนตัวในการ

ติดตอประสานงานและไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี การมีสวนรวมกับชุมชน

ทองถ่ิน 
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมโดยการศึกษาตอ หรือเขารับการฝกอบรม 

 

  2. จุดออน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหวางกลุม/กอง 
- ภาระงานของแตละฝายไมชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไมตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
   - ดานอัตรากําลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพ่ือการแกปญหาอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 
   - บุคลากรขาดความรู ประสบการณในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับการ
ถายโอนโรงเรียนมาอยูในสังกัด 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
- มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานไดงาย 

- มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได ตลอดเวลาชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหาร 

- องคกรเปนท่ีรูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณท่ีนาเชื่อถือ 

-  มีการสนับสนุน สงเสริมท้ังดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆของรัฐ 

 



 

3. โอกาส (Opportunities)ตอ 

- มีกฎหมายท่ีรองรับและชัดเจน 

- เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักท่ีสําคัญตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสําคัญกับองคกร 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอ้ืออํานวย ตอการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแตงตั้งบุคลากร 
- สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายไดไมพอกับคาใชจาย 

- บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว ไมวาจะเปนบุตร หรือบุพการี 

- พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ 2561-2563 
 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมท้ังขอมูลยุทธศาสตร 
องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ไดถูกนํามาสรุปเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวน
ตําบลประจําปงบประมาณ 2561-2563 อีกท้ังไดมีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ การพัฒนา
บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้าประจําปงบประมาณ 2561-2563 ใหม และจัดทําเปนแผนท่ี
ยุทธศาสตร เพ่ือใหเปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรในองคกรไดมี
ความเขาใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ   
                     ทุมเทผลักดันใหยุทธศาสตรขององคกรสําเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงาน อยางสูงสุด 
  2. สรางเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีสนับสนุนตอวิสัยทัศน พันธกิจของ องคการบริหาร
สวนตําบลศรีคํ้า 

3. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสําคัญ 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา ประจําปงบประมาณ 2561-2563 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู และมีสวนรวม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
  โดยในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร 

แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรบน
พ้ืนฐานสมรรถนะ 

๑.พัฒนาตามสมรรถนะหลัก  

๒.พัฒนาตามสมรรถนะ 

ประจําผูบริหาร  

๓.พัฒนาสมรรถนะประจํา 

    สายงาน 

 

 

 

๑.คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาของ

บุคลากรองคการบริหารสวนตํ าบลใน

หลักสูตร ตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรมของ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม

กา รปกครองท อ ง ถ่ิ นและ โ คร งการ ท่ี

ดําเนินการโดยสถาบัน องคกรตาง ๆ เพ่ือ

พัฒนาความรู เ พ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบั ติ งานใหแกพนักงานส วนตํ าบล/

พนักงานจาง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 

๑. ฝกอบรมใหความรู ความ
เขาใจและแนวทางปฏิบัติ ท่ีดี
ตามประมวลจริยธรรม  
๒.พัฒนาดานจิตสานึกและการ
มีจิตสาธารณะ  
3 . ป ลู ก ฝ ง อุ ด ม ก า ร ณ แ ล ะ
ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีมี
เกียรติและศักดิ์ศรี และเชิดชูยก
ยองผูเปนตนแบบดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ลดปจจัยเสี่ยงในการทุจริต
คอรรัปชั่นและการกระทําผิด
วินัยของบุคลากร 

๑.โครงการเสริมสรางการปองกัน 

   และปราบปรามการทุจรติในการ 

   ปฏิบัติงาน  

๒.ใบประกาศเชิดชูเกียรติขาราชการและ

พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเปน 

ผู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการและใหบริการประชาชนดี เดน 

ประจาํป      

๓.โครงการ "อบรมคุณธรรมและ 

   จริยธรรม 

 

3.ยุทธศาสตรสงเสริมการ
พัฒนาสูองคกรแหงการ
เรียนรู และมีสวนรวม 

๑. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

และการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

รวมท้ังมีการสงเสริมใหมีการ

แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล

ขาวสารและความรู  

(Development and 

Knowledge) 

๒. กิจกรรม ๕ ส และกิจกรรม

วันสําคัญตางๆ  

๓. กิจกรรม  Green Office 

๔. ประชุมสวนราชการภายใน

ระดับกองและระดับหนวยงาน 

๑.กิจรรมประชุมประจําเดือน 

๒. การจัดกิจกรรม ๕ ส และ 

    กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  

๓. โครงการ Green office องคกร 

    แหงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 

๔. การจัดทําขอตกลงกับสํานัก/ 

    กองตาง ๆ ในการจัดประชุม  

    ภายในระดับสํานัก/กอง และ 

    การจัดประชุมหัวหนาสวน 

    ราชการประจําเดือน 

 

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร 

แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

 

5.  พัฒนาระบบฐานข อ มูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบั ติ ง านด านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
6.เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน(Quality of work life 

5. จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถ่ิน
แหงชาติ โดยใหบุคลากรมีสวนรวม เชน ให 
 บุคลากรรวมตรวจสอบประวัติตนเอง หรือ
การนําไปใชประโยชนในอนาคต 

6.เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(Quality of work life) 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรใหเปนมืออาชีพ 

๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

๒. บุคลากรทุกตําแหนงตอง

ได รั บการ พัฒนาอย า งน อย           

ปละ ๑ หลักสูตร  

๓ .  กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ส ร า ง

แรงจูงใจ เพ่ือใหบุคลากรท่ีมี

ศั กยภาพ มีค ว ามผู ก พัน กับ

อ ง ค ก ร  เ ช น  ร ะ บ บ ก า ร

ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห ต ร ง กั บ

ศักยภาพ ระบบคาตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงาน  

๔. สงเสริมใหบุคลากรมีความรู 

 ความเขาใจในการดําเนินงาน 

 ตามนโยบายผูบริหารและตาม

ขอระเบียบกฎหมายกําหนด 

๕. สงเสริมใหมีการศึกษาดูงาน    

องคกรอ่ืน ๆ เพ่ือนําความรูมา

ปรับใชกับการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

๑.คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาของ

บุคลากรองคการบริหารสวนตํ าบลใน

หลักสูตร ตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรมของ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม

กา รปกครองท อ ง ถ่ิ นและ โ คร งการ ท่ี

ดําเนินการโดยสถาบัน องคกรตาง ๆ เพ่ือ

พัฒนาความรู เ พ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบั ติ งานใหแกพนักงานส วนตํ าบล/

พนักงานจาง 

๒.โครงการฝกอบรมและทัศศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพครู ผูดูแลเด็ก และผู ท่ี

เก่ียวของ 

3.โครงการฝกอบรมและทัศศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพคณะผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ไดพิจารณา

และใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ท้ังคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา รวมถึงพนักงานจางท้ังสวนราชการ เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ัง
ทางดานการปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ  ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  การบริหาร 
และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย  

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
3. หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. นักพัฒนาชุมชน 
7. นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. เจาพนักงานปองกันฯ 
9. พนักงานจาง 

กองคลัง   ประกอบดวย  
1. ผูอํานวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการพัสดุ 
3. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
4. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
5. พนักงานจาง 

กองชาง     ประกอบดวย  
1. ผูอํานวยการกองชาง 
2. วิศวกรโยธา 
3. นายชางโยธา 
4. พนักงานจาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบดวย  
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. เจาพนักงานธุรการ 
4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
5. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
6. คร ู
7. พนักงานจาง 

 
 

 



 
 
 
6.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 

1. หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) 
2. หลักสูตรรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) 
3. หลักสูตรหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) 
4. หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
5. หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) 
6. หลักสูตรผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 
7. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
8. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
9. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
10. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
11. หลักสูตรนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
14. หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
15. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
16. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
17. หลักสูตรนายชางโยธา 
18. หลักสูตรวิศวกรโยธา 
19. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
20. หลักสูตรคร ู
21. หลักสูตรครผููดูแลเด็ก 
22. หลักสูตรบรรจุพนักงานใหม 
23. หลักสูตรวินัย 
24. หลักสูตรการบริหารการจัดการศึกษา 
25. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
26. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
27. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
28. การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
29. พัฒนาระบบ  IT  ใหมีประสิทธิภาพ 
3. หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง นั้น 

การกําหนดวิธีการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาในระยะสั้น 
เชน การจัดฝกอบรมโดย องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเองหรือการสงเขารวมฝกอบรมท่ีหนวยงานอ่ืน
เปนผูจัด และการพัฒนาในระยะยาว เชน การสอนงานในขณะทํางาน การจัดใหมีพ่ีเลี้ยงในการทํางาน การ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา เปน
ตน   

 



 
  

  
 

การกําหนดตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือใหการติดตามความสําเร็จและความกาวหนาในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีได
กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองสนับสนุนตอความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรหลักของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า จึงไดมีการกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงานโครงการไว ซึ่ง
ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได ในการกําหนด
ตัวชี้วัดนั้นตองมีความชัดเจน สามารถวัดผลได และสามารถวัดผลไดจริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ไดกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงาน ดังนี้ 



 
 

แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ
พัฒนา ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมิน 
ผล 2561 2562 2563 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรบน
พ้ืนฐานสมรรถนะ 
- พัฒนาตาม    
   สมรรถนะหลกั  
 - พัฒนาตาม
สมรรถนะประจํา 
   ผูบริหาร  
- พัฒนาสมรรถนะ
ประจําสายงาน 
 

1. รอยละเฉลี่ยของ
ขาราชการท่ีผาน
การประเมิน
สมรรถนะในระดับ
ท่ีองคกรคาดหวัง  

1.1 โครงการฝกอบรมและสัมมนา
ของบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลในหลักสูตร ตาง ๆ ตาม
แผนการฝกอบรมของสถาบนั
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
โครงการท่ีดําเนินการโดย
สถาบัน องคกรตาง ๆ เพ่ือ
พัฒนาความรูเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- รอยละของจํานวนบุคลากรท่ี
เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย ไดนําความรูท่ีไดจาก
การอบรมไปปรับใชในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การฝก 
อบรม 
 
 
 
 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานัก อบต. 
 

ทดสอบ
ตามแบบท่ี 
กําหนด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรใหมี
คุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ 

1.บุคลากรไดรับ
การพัฒนา หรือเขา
รวมกิจกรรมดาน 
สงเสริมคุณธรรม 
และจิตอาสา 
2. ผลการสํารวจ
ภาพลักษณดาน
คุณธรรมจรยิธรรม  
ของบุคลากร 

๑.โครงการเสริมสรางการปองกัน 

   และปราบปรามการทุจรติในการ 

   ปฏิบัติงาน  

๒.ใบประกาศเชิดชูเกียรติขาราชการ

และพนักงานจางองคการบริหารสวน

ตําบลเปน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติราชการและใหบริการ

ประชาชนดีเดน ประจําป      

๓.โครงการ "อบรมคุณธรรมและ 

   จริยธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รอยละของจํานวน 
บุคลากรท่ีเขารับการ
ฝกอบรมตามเปาหมาย 

  
 - ขาราชการ และ

พนักงานจางมีความพึง
พอใจตอผูไดรับการ
คัดเลือกไมนอยกวารอย
ละ80 

- รอยละของจาํนวน
บุคลากรท่ีเขารับการ
ฝกอบรมตามเปาหมาย 
 

การฝก 
อบรม 
 
 
การสํารวจ 
 
 
 

 
การฝก 
อบรม 
 
 
 
 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานัก อบต. 
 

ทดสอบ
ตามแบบท่ี 
กําหนด 

 
 
 
 
 



 
 
 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ

พัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมิน
ผล 2561 2562 2563 

3.ยุทธศาสตร
สงเสริมการ
พัฒนาสูองคกร
แหงการเรียนรู 
และมีสวนรวม 

๑. สนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรูและการพัฒนา
อยางตอเนื่อง รวมท้ังมี
การสงเสริมใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลขาวสารและความรู  
(Development and 
Knowledge) 
๒. กิจกรรม ๕ ส 
๓. กิจกรรม  Green Office 

๔. ประชุมสวนราชการ
ภาย ในร ะดั บกองและ
ระดับหนวยงาน 
5. พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติ งานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
6.เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน(Quality of 
work life) 
 

๑.กิจรรมประชุมประจําเดือน 
 
2. การจัดกิจกรรม ๕ ส และ 
    กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  
 
3. โครงการ Green office องคกร 
    แหงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 
 
๔. การจัดทําขอตกลงกับสํานัก/ 
    กองตาง ๆ ในการจัดประชุม  
    ภายในระดับสํานัก/กอง และ 
    การจัดประชุมหัวหนาสวน 
    ราชการประจําเดือน 
5. จัดทําระบบฐานขอมูล 
    บุคลากรทองถ่ินแหงชาติ โดย 
    ใหบุคลากรมีสวนรวม เชน ให 
    บคุลากรรวมตรวจสอบประวัติ 
    ตนเอง หรือการนําไปใช 
    ประโยชนในอนาคต 
6.เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน(Quality of work life) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง/
หัวหนาสวนราชการเขารวมประชุม
ประจําเดือน 
- ประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงขึ้น
และบรรลุวัตถุประสงค 
 
- ประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงขึ้น
และบรรลุวัตถุประสงค 
 
 
- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
กิจกรรม 
 
 
 
 
- ประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงขึ้น
และบรรลุวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
- ประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงขึ้น
และบรรลุวัตถุประสงค 

-ประชุม
ประจําเดือน 
 
-ประชุมและ
ดําเนินการตาม
แผน 
-ประชุมและ
ดําเนินการตาม
แผน 
 
-ประชุม
ประจําเดือน 
 
 
 
 
-ฝกอบรม/
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
-ประชุมและ
ดําเนินการตาม
แผน 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานักปลัด 
อบต./สวน
ราชการ อบต.
ศรีคํ้า 
 

ทดสอบ
ตามแบบ 
ท่ีกําหนด 



 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 

4.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
บุคลากรให
เปนมืออาชีพ 

๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

๒. บุคลากรทุกตําแหนงตองไดรับ

การพัฒนาอยางนอยปละ ๑ 

หลักสูตร  

๓. กําหนดแนวทางสรางแรงจูงใจ 

เ พ่ือใหบุคลากรท่ีมีศักยภาพมี

คว ามผู ก พัน กับองค ก ร  เ ช น 

ระบบการมอบหมายงานใหตรง

กับศักยภาพ ระบบคาตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงาน  

๔. สงเสริมใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในการดําเนินงานตาม

นโยบายผูบริหารและตามขอ

ระเบียบกฎหมายกําหนด 

๕. สงเสริมใหมีการศึกษาดูงาน

องคกรอ่ืน ๆ เพ่ือนําความรูมา

ปรับใชกับการพัฒนาทองถ่ิน 

 

๑.การฝกอบรมและสัมมนาของ

บุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบลในหลักสูตร ตาง ๆ ตาม

แผนการฝกอบรมของสถาบัน

พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน

และโครงการท่ีดําเนินการโดย

สถาบัน องคกรต าง  ๆ เ พ่ือ

พัฒนาความรูเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน

สวนตําบล/พนักงานจาง 

๒.โครงการฝกอบรมและทัศ

ศึ ก ษ า ดู ง า น เ พ่ื อ เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพครู  ผู ดู แล เด็ก 

และผูท่ีเก่ียวของ 

3.โครงการฝกอบรมและทัศ
ศึ ก ษ า ดู ง า น เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพคณะผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รอยละของจาํนวน
บุคลากรท่ีเขารับการ
ฝกอบรมตามเปาหมาย 
ไดนําความรูท่ีไดจาก
การอบรมไปปรับใชใน
การทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
- รอยละของจํานวนบุคลากร

ที่เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย ไดนําความรูที่ไดจาก
การอบรมไปปรับใชในการ
ทํางานใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
 
- รอยละของจํานวนบุคลากร

ที่เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย ไดนําความรูที่ไดจาก
การอบรมไปปรับใชในการ
ทํางานใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

การฝก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การฝก 
อบรม 
 
 
 
การฝก 
อบรม 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานัก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กอง
การศึกษาฯ 
 
 
 
งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานัก อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบที ่
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบตาม
แบบที ่
กําหนด 
 
 
ทดสอบตาม
แบบที ่
กําหนด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

- การประเมินผล 

  หลักสูตรท่ีองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง 
  ๑. การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบ กอน – หลังการฝกอบรม 
  ๒. การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของเชน ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน เพ่ือนรวมงานและใตบังคับ
บัญชา ของผูเขารับการพัฒนา 
  ๓. การสรุปผลความสําเร็จในภาพรวมของทุกหลักสูตร 

 - หลักสูตรท่ีหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนเปนผูจัด 
  ๑. การนําคะแนนทดสอบกอนและหลังเขารับการฝกอบรมมาแนบกับรายงานการฝกอบรม 
  ๒. การใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 7 
งบประมาณในการดาํเนินการพัฒนา 

 องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้าจะประมาณการต้ังจายไวในงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงปรากฏ
ดังนี ้
 ๑. ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและเดือนทางไปราชการ
ตั้งไว 100,000 บาท 
 ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและเดือนทางไป
ราชการ ตั้งไว 30,000 บาท    

๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและ
เดือนทางไปราชการ ตั้งไว 100,000 บาท    

๔) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรม
สัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว 30,000 บาท  

 

 2. ขอบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและเดือนทางไปราชการ 
ตั้งไว 100,000 บาท 
 ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและเดือนทางไป
ราชการ ตั้งไว 30,000 บาท    

๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและ
เดือนทางไปราชการ ตั้งแต 100,000 บาท    

๔) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรม
สัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว 30,000 บาท  
 

 3. ขอบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและเดือนทางไปราชการ 
ตั้งไว 100,000 บาท 
 ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและเดือนทางไป
ราชการ ตั้งไว 30,000 บาท  
 
 
  
 



  
๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและ
เดือนทางไปราชการ ตั้งไว 100,000 บาท    

๔) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการฝกอบรม
สัมมนาและเดือนทางไปราชการ ตั้งไว 30,000 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 8 
การติดตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซ่ึงการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ท้ังในดาน
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององคการ 
  องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงไดกําหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําป 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งท่ีจะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายท่ี องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ใหมีคุณลักษณะตามท่ีเทศบาล/องคการบริหาร
สวนตําบลตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปน Competency ท่ีบุคลากรทุกตําแหนงภายในมหาวิทยาลัยตองมี ซ่ึงจะเปน Competency  
ท่ีชวยสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ประกอบดวย 
       1.1) การมุงเนนท่ีผูรับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการ
เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซ่ึงผูรับบริการ
อาจเปนไดท้ังนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซ่ือสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย 
สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของ
สถาบันมากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุงม่ันเพ่ือบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation): ความมุงม่ันจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานท่ีมีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน อีกท้ังยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก โดดเดน และทาทาย 

 
 
 
 

 
 



 
       1.4) ใฝเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมท้ังการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทํางาน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
       1.5) การทํางานเปนทีม ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการ
สรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ท่ีใชเฉพาะตําแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการ องคการ
บริหารสวนตําบลศรีคํ้า เพ่ือใหม่ันใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ข้ันตอนการทํางาน รวมท้ังสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได 
       2.2) ทักษะท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะความชํานาญท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทําหรือ
คุณลักษณะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑของเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจําป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจําปบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณของ 
องคการบริหารสวนตําบล เปนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา 

...................................................... 
  การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า
วัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนฝกอบรมประจําปใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ องคการ
บริหารสวนตําบลศรีคํ้า จากผลการสํารวจขอมูลสามารถสรุปได ดังนี้ 
 

ขอมูลท่ัวไป 
  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 54 คน จากท้ังหมด 4 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 100) มีการ
กระจายขอมูลอยางท่ัวถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ  และหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง 
  ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว เปนพนักงาน รอยละ 59.25 พนักงานจางตามภารกิจ รอยละ
24.08 และพนักงานจางท่ัวไปรอยละ 16.67 
  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามเปนผูจบปริญญาโท รอยละ 22.22 ระดับปริญญาตรี
รอยละ 62.96 และระดับต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 14.81 
  เม่ือพิจารณาจากประสบการณในการทํางานพบวารอยละ   31.48  อายุงานไมเกิน 5 ป 
รอยละ 42.59 มีอายุงานระหวาง  6-10 ป  รอยละ  25.93 มีอายุงานมากกวา 10 ป 

หลักสูตรความตองการของบุคลากร   
  หลักสูตรท่ีมีความตองการมากท่ีสุดตามลําดับจากมากไปหานอย คือ 
ลําดับ หลักสูตร รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรดานความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง 37.03 
2 หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 20.38 

3 หลักสูตรดานคุณธรรม  และจริยธรรม 18.52 
4 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 14.82 
5 หลักสูตรดานการบริหาร 9.25 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
 รอยละ  70.37 พอใจท่ีจะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมเกิน  5   วัน     

รอยละ   27.77    พอใจในระยะเวลาการฝกอบรม  6-10  วัน   
รอยละ 1.86  พอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมมากกวา 15 วันข้ึนไป  
ท้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบมากกวาหนึ่งทางเลือก 

สถานท่ีฝกอบรม 
 ผู ตอบแบบสอบถามร อยละ  74.07 เห ็นว าควรจ ัด ให ม ีการฝ กอบรมที ่จ ังหว ัด เช ียงราย                   
รอยละ 25.93   เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมตางจังหวัด 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 จากผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า จะเปนขอมูล
ใหไดทราบความตองการในการเขารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ประสบการณของบุคลากร
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ทุกระดับ เปนการสรางการมีสวนรวมเพ่ือนําขอมูลท่ีเปนจริงมา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณคาใชจาย การประเมินติดตามผล
การฝกอบรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชนตอ 
องคการบริหารสวนตําบล 
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