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บทท่ี 1 
บทน า  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2646 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2646 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2666 ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ                 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบล ที่ด ีโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม                    
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์ จะพัฒนา
เพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงาน พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล             
ต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2646 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด           
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม 2664  ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕ จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม และ
จัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม           
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด  โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ                          
มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง  
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ไว้ ดังนี้ 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัด อบต. 

1.1  งานบริหารทั่วไป 
           - งานธุรการ 
           - งานการเจ้าหน้าที่ 
           - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
           - งานควบคุมภายใน 
           - งานการเกษตร 
           - งานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
           - งานบันทึกข้อมูล 

1.2  งานนโยบายและแผน 
       - งานนโยบายและแผน 
       - งานวิชาการ 
       - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       - งานงบประมาณและข้อบัญญัติ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
       - งานกฎหมายและนิติกรรม 
       - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
       - งานคดี 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานอ านวยการ 
       - งานป้องกัน 
       - งานฟ้ืนฟู 
1.6  งานกิจการสภา อบต. 
      - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
      - งานการประชุมสภา อบต. 
      - งานรายงานผลและการปฏิบัติตาม 
         มติสภา อบต. 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 
      - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 

           - งานธุรการ 
           - งานการเจ้าหน้าที่ 
           - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
           - งานควบคุมภายใน 
           - งานการเกษตร 
           - งานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
           - งานบันทึกข้อมูล 

1.2  งานนโยบายและแผน 
       - งานนโยบายและแผน 
       - งานวิชาการ 
       - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       - งานงบประมาณและข้อบัญญัติ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
       - งานกฎหมายและนิติกรรม 
       - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
       - งานคดี 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานอ านวยการ 
       - งานป้องกัน 
       - งานฟ้ืนฟู 
1.6  งานกิจการสภา อบต. 
      - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
      - งานการประชุมสภา อบต. 
      - งานรายงานผลและการปฏิบัติตาม 
         มติสภา อบต. 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 
      - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2. กองคลัง 
    2.1  งานการเงิน 
           - งานการเงิน 
           - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
           - งานจัดท าฎีกาการเบิกจ่าย 
           - งานเก็บรักษาเงิน 
    2.2  งานบัญช ี
           - งานการบัญชี 
           - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
           - งานงบการเงินและงบทดลอง 
           - งานแสดงฐานะการเงิน 
    2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
           - งานพัฒนารายได้ 
           - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
           - งานทะเบียนและเร่งรัดรายได้ 
 
    2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
           - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
           - งานพัสดุ 
           - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
3. กองช่าง 
    3.1  งานก่อสร้าง 
           - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
           - งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า 
           - งานข้อมูลก่อสร้าง 
    3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
           - งานสถาปัตยกรรม 
           - งานประเมินราคา 
           - งานควบคุมการก่อสร้าง 
           - งานออกแบบ 
           - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 

2. กองคลัง 
    2.1  งานการเงิน 
           - งานการเงิน 
           - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
           - งานจัดท าฎีกาการเบิกจ่าย 
           - งานเก็บรักษาเงิน 
    2.2  งานบัญช ี
           - งานการบัญชี 
           - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
           - งานงบการเงินและงบทดลอง 
           - งานแสดงฐานะการเงิน 
    2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
           - งานพัฒนารายได้ 
           - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
           - งานทะเบียนและเร่งรัดรายได้ 
           - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
           - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
           - งานพัสดุ 
           - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
3. กองช่าง 
    3.1  งานก่อสร้าง 
           - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
           - งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า 
           - งานข้อมูลก่อสร้าง 
    3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
           - งานสถาปัตยกรรม 
           - งานประเมินราคา 
           - งานควบคุมการก่อสร้าง 
           - งานออกแบบ 
           - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
    3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
           - งานประสานสาธารณูปโภคและ     
             กิจการประปา 
           - งานระบายน้ า 
           - งานจัดตกแต่งสถานที่ 
           - งานสุขาภิบาล 
    3.4  งานผังเมือง 
           - งานส ารวจและแผนที่ภาษี 
           - งานวางผังพัฒนาเมือง 
           - งานควบคุมทางผังเมือง 
           - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.1  งานบริหารการศึกษา 
           - งานแผนและวิชาการ 
           - งานการศึกษาปฐมวัย 
           - งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
           วัฒนธรรม 
           - งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
           - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
           - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริม 
             อาชีพ 
    4.3  งานกิจการโรงเรียน 
           - งานวิชาการและส่งเสริมกิจกรรม 
             นักเรียน 
           - งานติดตามและประเมินผล 
           - งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
         6.1  งานตรวจสอบภายใน 

    3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
           - งานประสานสาธารณูปโภคและ     
             กิจการประปา 
           - งานระบายน้ า 
           - งานจัดตกแต่งสถานที่ 
           - งานสุขาภิบาล 
    3.4  งานผังเมือง 
           - งานส ารวจและแผนที่ภาษี 
           - งานวางผังพัฒนาเมือง 
           - งานควบคุมทางผังเมือง 
           - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.1  งานบริหารการศึกษา 
           - งานแผนและวิชาการ 
           - งานการศึกษาปฐมวัย 
           - งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
          วัฒนธรรม 
           - งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
           - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
           - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริม 
             อาชีพ 
  4.3  งานกิจการโรงเรียน 
           - งานวิชาการและส่งเสริมกิจกรรม 
             นักเรียน 
           - งานติดตามและประเมินผล 
           - งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    6.1  งานตรวจสอบภายใน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานกิจการสภา อบต. 
6. งานสวัสดิการสังคม 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)  

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
4. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

ส านักปลัด อบต. 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
3. งานกิจการโรงเรียน 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัด อบต. 

 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)  
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง 
ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 
    64-3-00-1101-001 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

 

- - -  

2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น) 
    64-3-00-1101-002 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

 

- - -  

ส านักปลัด อบต. (01)         
3. หัวหน้าส านักปลัด 
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น)  
  64-3-01-2101-001 

1 
 

1 
 

 

1 
 
 

1 
 

 

- - -  

4. นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ/ช านาญการ 
    64-3-01-3102-001 

1 1 1 1 - - -  

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ 
   ช านาญการ 
    64-3-01-3103-001 

1 1 1 1 - - -  

6. นักพัฒนาชุมชนปฏบิัติการ/ช านาญการ 
    64-3-01-3801-001 

1 1 1 1 - - -  

7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน 
    64-3-01-4101-001 

1 1 1 1 - - -  

8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
    64-3-01-4806-001 

1 1 1 1 - - -  

9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
    64-3-01-4806-002 

1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจ า         

10. เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

11. พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชมุชน 1 1 1 1 - - -  

13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์ 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง 
ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2565 2564 2565 2566 
พนักงานจ้างทั่วไป         
14. พนักงานขับรถยนต์  
     (รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค)์ 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

16. ผู้อ านวยการกองคลัง  
     (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
   64-3-04-2102-001 

1 
 

1 
 

 

1 
 
 

1 
 

 

- - -  

16. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
      ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
      64-3-04-4201-001 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

17. เจ้าพนักงานพสัดุปฏบิัติงาน/ช านาญงาน 
      64-3-04-4203-001 

1 1 1 1 - - -  

18. เจ้าพนักงานจดัเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน/ 
      ช านาญงาน 
      64-3-04-4204-001 

1 1 1 1 - - -  

กองช่าง (05)         
19. ผู้อ านวยการกองช่าง 
      (นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น) 
      64-3-06-2103-001 

1 1 1 1 - - -  

20. นายชา่งโยธาปฏบิัติงาน/ช านาญงาน 
      64-3-06-4701-001 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

21. ผู้ช่วยนายชา่งโยธา 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)         
22. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
     ศาสนาและวฒันธรรม 
     (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้) 
     64-3-08-2107-001 

1 1 1 1 - - -  

23. ครู 
      64-3-08-6-6-00041 

1 1 1 1 - - -  

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)         
24. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตงิาน/ 
      ช านาญงาน 
      64-3-12-3206-001 

1 1 1 1     

รวม 24 24 24 24 - - -  



- 8 – 
 

2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ที่มีอยู่จริง 
อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2664-2666 

 

ที ่ ต าแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 68-3-00-1101-001 นายวิรัตน์  อ้ึงพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง  
2 68-3-00-1101-002 นางสาวศิริพร  พูนเสือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  
 ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล      

3 68-3-01-2101-001 นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
4 68-3-01-3102-001 นางสาวอธิพร  แสงนวล - นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ  
5 68-3-01-3103-001 นายคณนาค  สุขใจ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ช านาญการ  
6 68-3-01-3801-001 นายธนากฤต  คล้ายหะนา - นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ช านาญการ  
 7 64-3-01-4101-001 นางสาวอนกุูล  กว้างขวาง - เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป -  
8 64-3-01-4805-001 พ.จ.อ.เสถียร  ยิ้มพงษ์ - เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทั่วไป -  
9 64-3-01-4805-002 นายศราวุธ  เอี่ยมสอาด - เจ้าพนักงานป้องกัน ทั่วไป -  
 ลูกจ้างประจ า       

10 - นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล - เจ้าพนักงานธุรการ - -  
 พนักงานจ้างตามภารกจิ       

11 - นายปรีชา  โพธิศร ี - พนักงานขับรถยนต ์ - -  
12 - นางสาวนิชาภา  สุขเกษม - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - -  
13 - นางสาวสิรลิักษณ์  สุทธินันท์ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ - -  

  พนักงานจ้างทั่วไป      
14 - - - พนักงานขับรถบรรทุกน า้อเนกประสงค์ - - ว่าง 
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ที ่ ต าแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

  กองคลัง  -   - -  
15 64-3-04-2102-001 นางสาวอัญชลี  ยานไกล ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
16 64-3-04-4201-001 - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปง./ชง. ว่าง รับโอน 
17 64-3-04-4203-001 นายพีรยุทธ  แจ้งพลัด - เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ช านาญงาน  
18 64-3-04-4204-001 นางสาวสุรีพร  วงศ์สาหร่าย - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ทั่วไป ช านาญงาน  
 กองช่าง      
19 64-3-06-2103-001 นายพนม  สกุณ ี ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
20 64-3-06-4701-001 - - นายช่างโยธา ทั่วไป ปง./ชง. ว่าง รับโอน 
 พนักงานจ้างตามภารกจิ      
21 - นายวิษณุ  เจรญิลาภ - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - -  

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
22 64-3-08-2107-001 นางสาวบุหลงรตัน์  จรกณัหา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นักบริหารงานการศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

  พนักงานครู       
23 64-3-08-6-6-00041 นางสุมาลี  สาตรจีนพงษ์ - คร ู - ค.ศ.1  

 หน่วยตรวจสอบภายใน      
24 64-3-12-3206-001 นางเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธ์ิ - นักวิชาการตรวจสอบภายใน - วิชาการ  
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บทท่ี 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงามทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง            
ที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย ทิศทางใน
การก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือใน
การผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม นั้น ต้องเป็น
การจัดท ายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์             
การพัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จ             
ผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจ              
ในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง  และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น              
มีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียง
เชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม                
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบาย              
การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล 
พระงาม) นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์  ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร              
เมื ่อได้ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้อง  ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั ้น                    
จึงด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
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  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  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 าให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอ่ืนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
  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
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม แล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว 
มาก าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือ
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 
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จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร 
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าข้ึนนั้นสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

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

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์

พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร อาจส่งผลให้อัตราก าลังคนที่จะหายไปเนื่องจากอาจยุบต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปหรือเลิกจ้าง
พนักงานจ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนที่จะทดแทน 
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ก าลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้น
ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า 
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- บุคลากรมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
- มีอายุเฉลี่ย 30 – 60 ปี เป็นวัยท างาน 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- มีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง 

   - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมกับ 
ชุมชนท้องถิ่น 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 
   - มีบุคลากรรับผิดชอบงานในแต่ละต าแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
   - ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 
   - การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วนราชการยังขาดความ
เชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
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  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชนในพ้ืนที ่
- บุคลากรมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานงา่ยขึ้น 

                  - บุคลากรมีถิ่นทีอ่ยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
 

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

   - บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชน
จ ากัด 

- มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์  และพันธกิจ                
การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ใหม่ และจัดท า
เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื ่อสารให้บุคลากร              
ในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม             
ท างานเชิงรุก เข้าถึงประชาชน ก้าวทันดิจิทัล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

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

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

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

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

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

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ 
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 
 

3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
 

6. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่ 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
ใบประกาศ/วุฒิบัตร 
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บทท่ี 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้พิจารณา

และให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้าน
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ประกอบด้วย  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หัวหน้าส านักปลัด  
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นักพัฒนาชุมชน 
7. เจ้าพนักงานธุรการ 
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า)  
10. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
13.  พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ (พนักงานจ้างทั่วไป) 

กองคลัง 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

กองช่าง 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. ครู 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 

  การก าหนดวิธีการพัฒนา  
โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัดฝึกอบรม                

โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเอง หรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด และ              
การพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน การมอบหมายงาน            
การหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 

  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ 
ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนด
ตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  อ าเภอพรหมบรุี  จังหวัดสิงห์บุรี 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน  
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันท่ีได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 

1.1 โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล 
 
 
1.2 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์หลักของ อบต. พระงาม 
 
1.3 โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบการปฏิบัติงานใหม่ 
 
1.6 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
พัฒนาองค์กร 
 
 
1.6 กิจกรรมส ารวจทักษะด้านดิจิทัล 
ของพนักงาน (Digital Government Skill 
Self-Assessment) 
 
 
1.7 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

/ 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

- ความส าเร็จของการปรับปรุง 
ความรู้ความสามารถและทักษะ 
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนต าบล 
 
- จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนา  
 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึก 
อบรม/
การสอน
งาน/ 
การแลก 
เปลี่ยน
ความรู้/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.พระงาม/ 
หน่วยงาน
ภายนอก 
 
 

ทดสอบ/       
การประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชน
ให้แก่ข้าราชการ            
ทุกระดับชั้น 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปี
ท่ีบุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อบังคับ 
อบต.พระงาม ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วน
ต าบล 
 
1.2 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ในการบริการและจัดการชุมชน 
 
1.3 โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 
 
1.4 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
1.6 โครงการ/กิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาติ การบ าเพ็ญตนท่ี
เป็นประโยชน์ 
 
1.6 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 

 
 

/ 
 

/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 

 
 

/ 
 

/ 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
/ 
 

- ร้อยละของบุคลากรท่ีรู้ 
ข้อบังคับ 
 
 
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย 
จ านวน 3 วันต่อคนต่อปี 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย   
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย   

การฝึก 
อบรม/
การ
เผยแพร่
ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.พระงาม/
หน่วยงาน
ภายนอก 
 

ทดสอบ/       
การประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
3. สร้างภาวะผู้น า
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน”                
ท่ีเข้มแข็งให้แก่
ผูบั้งคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปี
ท่ีบุคลากรซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาท่ี
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้น าและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

1.1 โครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้ตาม 
พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2640 
 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และทักษะ
การให้ค าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเลิศ 
 
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager) 
 
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

 
/ 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

 
/ 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

 
/ 
 
 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจ านวนผู้บริหาร 
ท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน 
 

การฝึก 
อบรม/
การสอน
งาน/ 
การให้ค า 
ปรึกษา 
 

อบต.พระงาม/
หน่วยงาน
ภายนอก 
 

ทดสอบ/       
การประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
4. สร้างวัฒนธรรม
การท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
 

1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1.2 โครงการ/กิจกรรมจัดท าคู่มือให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.3 โครงการ/กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันทุจริตของ
หน่วยงาน 
 
1.4 โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน 
 
1.5 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ในองค์กร 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

การฝึก 
อบรม/
การ
จัดท า
คู่มือ 
 
 
 
 
 

อบต.พระงาม 
 

ทดสอบ/       
การประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
6. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

1. จ านวนความรู้/บทความ/
นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนท่ี 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ 
KM 
2. ผลงานนวัตกรรมท่ีได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
ใบประกาศ วุฒิบัตร 

1.1 กิจกรรมการพัฒนาองค์กร 
(Knowledge Management:KM) 
การรายงานผลการฝึกอบรม และการ
ประชาสัมพันธ์ผลการฝึกอบรมให้
เพื่อนร่วมงานทราบ 
 
1.2 กิจกรรมการท างานเป็นทีม 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญตน
ต่อสาธารณะ การจัดการความรู้ใน
องค์กร 
(Knowledge Management:KM) 
การท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
 
1.3 กิจกรรมประชุมถ่ายทอด
นโยบายการบริหารงานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 

/ 
 
 

 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีรายงานผล
การฝึกอบรม 
 
 
 
 
- ร้อยละความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนครั้งการประชุมประจ าปี 

การฝึก 
อบรม/
การแลก 
เปลี่ยน
ความรู้/
การสอน
งาน/ 
การให้ค า 
ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 

อบต.พระงาม 
 

ทดสอบ/       
การประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
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บทท่ี 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏ
ดังนี้ 
 

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จ านวน-100,000.-บาท 

2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-100,000.-บาท 

3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จ านวน-26,000.-บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ต้ังจ่ายไว้ จ านวน-36,000.-บาท 

5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน-20,000.-บาท 

6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-30,000.-บาท 

7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ จ านวน-20,000.-บาท 

8) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-30,000.-บาท 
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2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จ านวน-100,000.-บาท 

2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-100,000.-บาท 

3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จ านวน-26,000.-บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-36,000.-บาท 

5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน-20,000.-บาท 

6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-30,000.-บาท 

7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ จ านวน-20,000.-บาท 

8) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-30,000.-บาท 
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3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จ านวน-100,000.-บาท 

2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-100,000.-บาท 

3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จ านวน-26,000.-บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-36,000.-บาท 

5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน-20,000.-บาท 

6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-30,000.-บาท 

7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ จ านวน-20,000.-บาท 

8) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ จ านวน-30,000.-บาท 
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บทท่ี 8 
การติดตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้
ก าหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกต าแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน  โดยมุ่งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความส าเร็จ  (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
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       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระงาม เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที่ เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

...................................................... 
  การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระงาม จากผลการส ารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  21 คน จากทั้งหมด  4  ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100)            
มีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ สังกัด การศึกษา สถานภาพของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
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    1 เพศ 
                  1.1 ชาย    จ านวน    9 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.86 
         1.2 หญิง    จ านวน  12 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.14 
  
      2. สังกัด 
          2.1 ส านักปลัด   จ านวน  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.67 
          2.2 กองคลัง   จ านวน    3 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 
          2.3 กองช่าง   จ านวน    2 คน  คิดเป็นร้อยละ   9.62 
          2.4 กองการศึกษา ฯ  จ านวน    2 คน  คิดเป็นร้อยละ   9.62 
 

     3. การศึกษา 
          3.1 ต่ ากว่ามัธยมศึกษา  จ านวน    0 คน  คิดเป็นร้อยละ       0 
          3.2 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. จ านวน    6 คน  คิดเปน็ร้อยละ 14.29 
          3.3 ปริญญาตรี   จ านวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ   9.62 
          3.4 ปริญญาโท   จ านวน    6 คน  คิดเป็นร้อยละ   9.62 
 
      4. สถานภาพ 
          4.1 พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  17 คน   คิดเป็นร้อยละ 80.96 
      /พนักงานครู/ลูกจ้างประจ า           
          4.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.06 
 
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม 

     1. หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร) 
 

หลักสูตรที่ต้องการในการฝึกอบรม จ านวนความต้องการ (คน) 
1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 8 
2. หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 9 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2 
4. หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการท างาน 2 
6. หลักสูตรการให้บริการ 2 
6. หลักสูตรการจัดการความรู้ KM 3 
7. หลักสูตรสุขอนามัยในที่ท างาน 2 
8. หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7 
9. หลักสูตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 5 
10. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง 5 
11. หลักสูตรกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 9 
12. หลักสูตรอ่ืน ๆ  การใช้พลังงานทดแทน, 1 
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     2. ช่วงระยะเวลาความสะดวกที่ต้องการให้ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
         2.1 ช่วงเดือน ตุลาคม   - เดือนธันวาคม จ านวน  3  คน 
         2.2 ช่วงเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม จ านวน  3  คน 
         2.3 ช่วงเดือน เมษายน - เดือนมิถุนายน  จ านวน  8  คน 
         2.4 ช่วงเดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน จ านวน  0  คน 
         2.6 สะดวกทุกเดือน   จ านวน  7  คน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม                     
จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือน าข้อมูลที่เป็น
จริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมิน
ติดตามผลการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือ
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                            
 
 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
ที ่ 266/2663 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2664-2666 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

--------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามตามความในมาตรา 16 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2642  ประกอบกับ  ข้อ 270  ข้อ 277 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2646  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2664-2666 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม     เป็นประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม      เป็นกรรมการ 

3. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ  
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง        เป็นกรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกรรมการ 
  6. หัวหน้าส านักปลัด        เป็นกรรมการและเลขานุการ  

7. นักทรัพยากรบุคคล                             เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ ดังนี้  
  1. มีหน้าที่ในการท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2664-2666 ให้เป็นไป
ตามแนวทางตามประกาศข้างต้น (ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 268 -296) ให้แล้วเสร็จและ
ประกาศให้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2663  

2. มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2664-2666 เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่   17   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2663 
 

 
 
 

(นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
ครั้งที่ 1/2563 

วันอังคารที่  4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมพระงาม  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

-------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1  เรื่องการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2664 – 2666 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่  4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมพระงาม  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
ผู้มาประชุม 

๑.  นายวิรัตน์  อึ้งพานิช     ปลัด อบต. พระงาม ปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการ 
   นายก อบต.พระงาม 

 ๒.  นายวิรัตน์  อึ้งพานิช   ปลัด อบต. พระงาม      กรรมการ 
 3.  น.ส.อัญชลี  ยานไกล  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
 4.  นายพนม  สกุณี     ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
 5.  น.ส.บุหลงรัตน์  จรกัณหา   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  กรรมการ 

6.  น.ส.เบญจวรรณ  สังข์วงษ์   หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
7.  น.ส.อธิพร  แสงนวล  นักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
 

นายวิรัตน์  อ้ึงพานิช ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เป็นประธานในที่
ประชุม และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวิรัตน์  อ้ึงพานิช  สวัสดีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ทุกท่าน ตามค าสั่ง 
ประธานกรรมการ  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 265/2563  ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  

2563  ได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   
3 ปี ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหาร             
ส่วนต าบลพระงาม โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้ 

 1. มีหน้าที่ ในการท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564-2566 ให้เป็นไปตามแนวทางตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม 
2545 (ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258-295) ให้แล้ว
เสร็จและประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

 2. มีหน้ าที่ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 3 ปี                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา  

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    - ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายวิรัตน์  อ้ึงพานิช  3.1 เรื่องการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
ประธานกรรมการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

 - ด้วยแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะครบก าหนดบังคับใช้ ในวันที่ 30 
กันยายน 2563  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระงาม ให้แล้วเสร็จเพ่ือน าเสนอ ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรีพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   

 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิ งห์บุ รี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล  

 ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม           
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ 271 แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามประเมินผล 
ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนา เป็นการหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล 
และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงาน
แต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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ข้อ 273 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้มีความ
ชัดเจน ครอบคลุมพนักงานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่ง 
ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่ง 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรราม 
ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพนักงาน           
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมายให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือ ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ ง หรือหลายวิธีก็ ได้             
ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 
(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม 
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่
ละหลักสูตร 
ข้อ 276 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
พระงามต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้ เข้ารับ             
การพัฒนา 
ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ตามข้อ 271 แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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จากหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมา องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามจึงได้จัดท า
ร่างแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น                        
ซึ่งในแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดท าในครั้งนี้  มีองค์ประกอบทั้งหมด 8 ส่วน
ด้วยกัน  คือ ส่วนที่ 1  หลักการและเหตุผล  ส่วนที่ 2  วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการพัฒนา  ส่วนที่ 3  หลักสูตรการพัฒนา  ส่วนที่ 4  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ส่วนที่ 5  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 -2566  ส่วนที่  6 
หลักสูตรการพัฒนา  ส่วนที่  7  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา             
ส่วนที่ 8  การติดตามและประเมินผล  ซึ่งในแต่ละส่วนได้มีรายละเอียด
ปรากฏตามร่างแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-
2566 ที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว ขอให้ นางสาวเบญจวรรณ  
สังข์วงษ์ กรรมการ/เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ ครับ 

นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   
กรรมการ/เลขานุการ จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 

2564-2566  และสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น            
มีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนา
บุคลากร ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ พิจารณาและแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร  โดยมีรายละเอียดหลักสูตร
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบ 
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรบริหาร 
หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักสูตรเกี่ยวกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัด อบต.  
4. หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลัง 
5. หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองช่าง 
6. หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
7. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 
9. หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล 
10. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ 
11. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ 
13. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 




