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จริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า  

 
หลักการและเหตผุล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าท่ีของ พนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบล ท่ีดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การ
พัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนั กงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ีลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนา ต้อง
ก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  
 
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงได้
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเป็นเครื ่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารงานส่วนต าบลแม่อ้อ 
ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 



 
1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง  
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ไว้  ดังนี ้
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.3 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ       
3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง  
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม    
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.3 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8 งานกฎหมายและคดี 
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและ 
สาธารณสุข         
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ       
3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง  
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานธุรการ 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค      
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม    
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 

 



2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 

 
 

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานคร ู
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 12-3-00-1101-001 นายทวีศักด์ิ นาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง  
2 12-3-00-1101-002 นางนิชกานต์ สินานัท รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      

3 12-3-01-2101-001  หัวหน้าส านักงานปลัด  นักบริหารงานท่ัวไป 
อ านวยการ
ท้องถิ่น ต้น ว่าง (ก าลังสรรหา) 

4 12-3-01-3102-001 นายไพบูลย์ ต๊ิบมา นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ  
5 12-3-01-3101-001 น.ส.ดารณี บุญมา นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ช านาญการ  
6 12-3-01-3103-001 น.ส.โชติกา มุกดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ  

7 12-3-01-3103-001 นายสมพร ทรินทร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ  
8 12-3-01-3103-001 พันจ่าเอกยงยุทธ  

ค าเข่ือน 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ท่ัวไป ช านาญงาน 
 

9 12-3-01-4101-001 น.ส.ธัญวรัตน์  
ตาสาย 

เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ช านาญงาน  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
10 - นายรัชพล แสนริน - ผช.นักพัฒนาชุมชน - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

11 - นางนันทิชา ต๊ิบมา  - ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

- - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 



 

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
12 - น.ส.ภิญญดา ศรีมูล - ผช.นักประชาสัมพันธ์ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

13 - นายสุทัศน์ ปวงใจ - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

- - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

 พนักงานจ้างท่ัวไป       
14 - นายชยพล  

จันทร์ติ๊บ 
- พนักงานขับรถยนต์ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

60 - 30 ก.ย. 61 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
61) คงต าแหน่งไว้ 

 กองคลัง      
15 12-3-04-2102-001 นางชญาดา  

ตรงต่องาน 
ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 

 
16 12-3-04-3204-001 นางเชษฐ์ธิดา 

แสนริน 
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ช านาญการ  

17 12-3-04-3201-001 นางลักณา โพธิ์ค า นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ  
18 12-3-04-3203-001 นางร าพึง  

นันต๊ะภาพ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ช านาญการ  

 
 



 

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
19 - นางอัณศยา  

มาจันทร์ 
- ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

20 - นางฐิติชญา  
หอมญาติ 

- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

21 - น.ส.พิชญาณีย์  
ยะทา 

- ผช.เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญช ี

- - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

 กองช่าง      
22 12-3-05-2103-001 นายวรรณ โยปินตา ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 

 
23 12-3-05-4701-001 นายพิเชฐ  

หอมญาติ 
นายช่างโยธา นายช่างโยธา ท่ัวไป อาวุโส  

24 12-3-05-4702-001 นายณรงค์ศักดิ์ 
บ้านสระ 

นายช่างโยธา นายช่างโยธา ท่ัวไป อาวุโส 
 

25 12-3-05-4101-002 นางนิภาพร ศรีวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน  

26 12-3-05-4706-001 นายศักดิ์ทวี เมืองดี นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ท่ัวไป ปฏิบัติงาน  

 
 



 

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
27 - นายมาฬิศร์ 

แตงทอง 
- ผช.นายช่างโยธา - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ)      
28 - นายกณวรรธณ์  

พุทธวงค์ 
- ผช.ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

 พนักงานจ้างท่ัวไป      
29 - นางด ารงรักษ ์

หม้อฤชัย 
- คนงานท่ัวไป - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

60 - 30 ก.ย. 61 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
61) คงต าแหน่งไว้ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒณธรรม       
30 12-3-08-2107-001  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้อ านวยการกองการศึกษา อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น ว่าง (รอแต่งต้ังจาก

บัญชี ก.กลาง) 
31 12-3-08-3803-001 นายสถิตย์ กิจรัก นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ช านาญการ  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า      
32 12-3-0๘-2-2-04947 นางทัศนีย์ พุทธวงศ์ ครู  ครู - คศ.1  

33 12-3-0๘-2-2-04948 น.ส.นรีรัตน์ โยทา ครู ครู - คศ.1  

34 12-3-0๘-2-2-04949 นางเกสร จันทร์นวล ครู ครู - คศ.1  

35 12-3-0๘-2-2-04950 นางวิมล มาลัย ครู ครู - คศ.1  



 

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
36 - นางสิรินยา 

ใจวงค์ 
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ)      
37 - น.ส.ปราณี ต๊ิบมา - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

38 - น.ส.พียากร 
พุทธวงค์ 

- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

39 - นางจ าเริญ   
กันจินะ 

- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

40 - น.ส.ณัฐกานต์ 
บุญป้อ 

- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

 
 



ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ)      
41 - น.ส.ศรัณยธร  

กันจินะ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

59 - 30 ก.ย. 63 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
63) คงต าแหน่งไว้ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน      
42 12-3-12-3205-001 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. ร้องขอให้ กสถ.สอบ 

แข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการบริหารและ
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและ
คุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน 
(Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมท้ัง
การบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อทุกคน ท่ีได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อได้รับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย ทิศทางใน
การก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือในการ
ผลักดันสู่ความส าเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
การจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อนั้น ต้องเป็นการจัดท า
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ท้ังนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานนั้นเป็น
ส่วนท่ีช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทางบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความส าเร็จ
อย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเช่ือมโยงเฉพาะในด้านท่ีเป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อมีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 
   
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ) นั้น เป็น
การศึกษาข้อมูลประกอบท่ีส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวช้ีวัดในระดับองค์กร เมื่อได้ท าการศึกษาและ
ทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญใน
ยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะ
ท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้านทรัพยากร
มนุษย์ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุหรือไม่
บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่งข้อมูล
จ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยท่ีส่ิงท่ีได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ท่ีมาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านท่ีเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจ ากัดเฉพาะใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
 



  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์  ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลส าคัญด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุนการคิดวิเคราะห์
และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น  ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญท่ีมีผลต่อการ
บริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึงกลุ่มประชากร
ส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคล้องกับกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันท่ีใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉล่ียจ านวนวันท่ีบุคลากรได้รับในการพัฒนา และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานท่ีดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีขององค์กรอื่นซึ่ง
จะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงท่ีว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น
ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรท่ีเก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจากประสบการณ์ตรง
ขององค์กรอื่น แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน   

ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานท่ีส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการสร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ จัด
กลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์หลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให้เหลือในปริมาณ
ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม จากนั้นน าช่ือยุทธศาสตร์ท่ีได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนดตัวช้ีวัด พร้อมท้ังช่ือ
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวช้ีวัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควร
ก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติ
และการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบผลส าเร็จด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้นได้เกิดขึ้นจริง  มี
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบ
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การประเมินผลงานประจ าปีท่ีมีความ
ชัดเจนในผลงานท่ีเกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และความส าเร็จ ท้ังนี้เพื่อ
น ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ ในการ
ประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื ่อองค์กร จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตาม
แผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ  เพื่อร่วมกันปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในท่ีสุด 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผลและวิเคราะห์
เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ท้ังนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาแก้ไขในส่วน
ท่ีเป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของกรมชลประทาน
ท้ังนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดท่ีมาของข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

  1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากท่ีมาของข้อมูล
ดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้า
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผู้บริหารระดับสูง  
สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

  2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพิ่มข้ึน 
  3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก 
  4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
  5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

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

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังท่ีกล่าวข้างต้นนั้น  ผลการวิเคราะห์พบว่า ใน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนท่ีจะหายไปจากการ
โอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารงานของ
องค์กร ความพร้อมของก าลังคนท่ีจะทดแทนก าลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจ านวน
วันท่ีได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

 



สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า HR SWOT 
เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร ท้ังนี้สามารถ
สรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมท่ีจะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน 
- มีผู้น าองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 
- มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีใกล้ อบต. 
- มีอายุเฉล่ีย ๒๕-๔๐ ปี  เป็นวัยท างาน 
- มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเส่ียงกับการทุจริต 
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
- เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัวโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

 

  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยงัไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
- ขาดทักษะด้านการส่ือข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชน และทักษะ

ท่ีจ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
- ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 
- มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของ อบต. 
- ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
- มีภาระหนี้สิน 
 

 
 



  3. โอกาส (Opportunities) 
- องค์กรเป็นท่ีรู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ 
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมท้ังด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ 
- มีกฎหมายท่ีรองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักท่ีส าคัญต่อประชาชนในพื้นท่ี 
- มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
- มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต. 
- ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 
 

  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบมีความซับซ้อนขาดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งต้ังบุคลากร 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงาน 

                                                                                   
 

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบคุลากร 
โครงสร้างปัจจบุนั 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่ังการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 
ตามระเบียบแล้วรายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ท างานตามค าส่ัง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   
 

 

ประเมินผล 



 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะเป็นการพัฒนาโดยให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด     โดยบุคลากรสามส่วนท่ีต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการท าหน้าท่ีวางแผนอัตราก าลัง สรรหาท้ังการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเล่ือน
ระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อท่ีจะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 

“ภายในปี ๒๕๖๑  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มี
ความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี“ 

 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมท้ังข้อมูลยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อได้ถูกน ามาสรุปเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี
งบประมาณ 2561-2563 อีกท้ังได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดท าเป็นแผนท่ียุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง  เห็นความชัดเจนของการพัฒนา
บุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเป็นผู้มีสมรรถนะสูง เป่ียมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน มีความ
เป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แม่อ้อ 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือ
หลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับช้ัน 
  3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวช้ีวัด  เพื่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 

 



บทที่ 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อได้พิจารณาและให้

ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ท้ังคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า รวมถึงพนักงานจ้างท้ังส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด้านการปฏิบัติงาน  หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  

ประกอบด้วย  
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
3. หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. นักจัดการงานท่ัวไป 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นักวิชาการเกษตร 
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. เจ้าพนักงานธุรการ 
10. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
11. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
14. พนักงานขับรถยนต์ 

กองคลัง 
15. ผู้อ านวยการกองคลัง 
16. นักวิชาการพัสดุ 
17. นักวิชาการเงินและบัญชี 
18. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
19. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

กองช่าง 
22. ผู้อ านวยการกองช่าง 
23. นายช่างโยธา 
24. เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นายช่างไฟฟ้า 
26. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
27. ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ทักษะ) 



28. คนงานท่ัวไป 
กองการศึกษา 

29. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
30. นักวิชาการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า 
31. ครูผู้ดูแลเด็ก 
32. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
33. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
34. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

  การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาในระยะส้ัน เช่น การจัด
ฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาใน
ระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพี่เล้ียงในการท างาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้
ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 

  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีได้ก าหนดไว้ในแต่
ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์หลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ. จึงได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็น
แนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนดตัวช้ีวัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และ
สามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

 
 
 



บทที่ 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   1) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ต้ังแต่ 430,000 บาท 

2) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา ต้ังจ่ายไว้ 210,000 บาท 
3) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม อบรม สัมมนา ต้ังจ่ายไว้ 20,000 บาท 
 

 2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   1) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ต้ังแต่ 430,000 บาท 

2) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา ต้ังจ่ายไว้ 280,000 บาท 
3) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม อบรม สัมมนา ต้ังจ่ายไว้ 20,000 บาท 
 

 3. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
   1) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ต้ังแต่ 430,000 บาท 

2) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา ต้ังจ่ายไว้ 280,000 บาท 
3) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม อบรม สัมมนา ต้ังจ่ายไว้ 20,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 8 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ท้ังในด้านความส าเร็จ
และความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทางใน
การประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นส่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ให้มีคุณลักษณะตามท่ีเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการ 
โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ท่ีบุคลากรทุกต าแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  ท่ีช่วย
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นท่ีผู้รับบริการ ความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการอาจเป็นได้
ท้ังนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริตใน
การท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมท้ังตามหลัก
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน  โดยมุ่งประโยชน์ของสถาบันมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation) : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดี
หรือให้เกินกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายท่ียาก โดดเด่น และท้าทาย 
       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ บุคลิกภาพ
และอื่น ๆ รวมท้ังการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 



       1.5) การท างานเป็นทีม ความต้ังใจท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานหน่วยงาน หรือ
สถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้างและด ารงรักษา
สัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการ
ท างาน รวมท้ังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะความช านาญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานท่ี
รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือคุณลักษณะ
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการโดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบที ่2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

...................................................... 
  การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ วัตถุประสงค์
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
จากผลการส ารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  30 คน จากท้ังหมด 4 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการกระจาย
ข้อมูลอย่างท่ัวถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนต าบล 16 คน ร้อยละ 53.33 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
14 คน ร้อยละ 46.66 และพนักงานจ้างท่ัวไป ร้อยละ 0 
  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ 13.33 ระดับปริญญาตรีร้อยละ 
76.66 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 3.33 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานพบว่าร้อยละ 0 อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 13.33 มีอายุ
งานระหว่าง 5-10 ปี  ร้อยละ 86.66 มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร   
  หลักสูตรท่ีมีความต้องการมากท่ีสุดตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 

ล าดับ หลักสูตร 
ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
1 หลักสูตรอื่น ๆ (แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน) 33.33 
2 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง 20 
3 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 10 
4 หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 10 
5 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 6.66 
6 หลักสูตรด้านการต่อต้านทุจริต คอรัปช่ัน 6.66 
7 หลักสูตรกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ  6.66 
8 หลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 3.33 
9 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3.33 

10 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 0 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 36.66 พอใจท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีมี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 - 2 วัน ร้อยละ 63.33 พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม  3 - 4  วัน  ร้อยละ ท้ังนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก 
 



สถานที่ฝึกอบรม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 36.66 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมท่ีจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 63.33
เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะเป็นข้อมูลให้
ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของบุคลากรใน
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อน าข้อมูลท่ีเป็นจริงมาประกอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ 
 

……………………………………………



 
 
 
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
      เร่ือง   การใช้แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

……………………………. 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๒๖๙  จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
ขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  และจัดท าให้ครอบคลุมถึง
บุคลากรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่อ้อ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)   
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี         เดือน                    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
       
    

   (นายสมคิด  ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทึกรายงานการประชุม 
          คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 วันที่ ๒6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

------------------------------------- 
     เร่ิมประชุม  ๑๐.๐๐   น.                    
     ผู้มาประชุม      

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ  -   สกุล ต าแหนง่ ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายสมคิด ศรีมูล ประธานกรรมการ   
๒ นายทวีศักดิ์ นาทอง กรรมการ   
3 นายวรรณ  โยปินตา กรรมการ   
4 นางชญาดา ตรงต่องาน กรรมการ   
5 นางนิชกานต์ สินานัท กรรมการและเลขานุการ   
6 นายไพบูลย์  ต๊ิบมา ผู้ช่วยเลขานุการ   

     ผูเ้ข้าร่วมประชุม     
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ  -   สกุล ต าแหนง่ ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑ - 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑ ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๒ ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ท่ี 150/๒๕61 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์    

๒๕61 
๑.๓ ระเบียบ / กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เสนอร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
๓.๒ ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ             

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง  อื่นๆ 
เมื่อถึงเวลาประชุม นางนิชกานต์ สินานัท ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานปลัด ท าหน้าท่ีเลขานุการในท่ีประชุม ได้เชิญ
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรทุกท่านเข้าท่ีประชุม แล้วรายงานให้ นาย
สมคิด  ศรีมูล ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุมทราบว่า มีผู้มาประชุมจ านวน 5 ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม โดยประธานได้
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี้ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง   ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
นายสมคิด ศรีมูล  ตามท่ีได้มีค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ท่ี 150/๒๕61 ลงวันท่ี 19 ก.พ. ๒๕61 
ประธานกรรมการ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ –  
   ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
   ๑.  นายสมคิด ศรีมูล   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เป็นประธาน 
   ๒.  นายทวีศักดิ์ นาทอง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการ  
   3.  นายวรรณ  โยปินตา   ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นกรรมการ 
   4.  นางชญาดา ตรงต่องาน ผู้อ านวยการกองคลัง             เป็นกรรมการ 

5.  นางนิชกานต์ สินานัท   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการและ 
                                 รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานปลัด  เลขานุการ 
6.  นายไพบูลย์   ต๊ิบมา   นักทรัพยากรบุคคล                          เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 
 
 



- ๒ - 
 

เพื่อให้คณะกรรมการได้ด าเนินการก าหนดร่างแผนการพัฒนาบุคลากรโดย
สอดคล้อง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด เชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ และ ๒๗๐ และใช้แผนพัฒนาบุคลากร เป็นกรอบ
ในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบลมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 

 

ที่ประชุม  รับทราบตามท่ีประธานแจ้ง 
 

นายสมคิด ศรีมูล  ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร    
ประธานกรรมการ ขอมอบหมายให้เลขานุการ  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นางนิชกานต์ สินานัท ตามท่ีประธานฯ มอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งให้ท่ีประชุมทราบความส าคัญ 
เลขานุการ  ของการ จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีดังนี ้

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ   
๒. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
๓. เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของ 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ที่ประชุม  รับทราบตามท่ีกรรมการ/เลขานุการแจ้ง 
 

นายสมคิด ศรีมูล   ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประธานกรรมการ  ขอใหเ้ลขานุการได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นางนิชกานต์ สินานัท  ตามท่ีประธานฯ มอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการ  ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 



- ๓ - 
 

-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด เชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมวด 
๑๒  ส่วนท่ี ๓ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้
ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ  ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท 
และหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดี โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงาน         
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ 
และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบล   
ต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล นั้น 

 

ที่ประชุม  รับทราบตามท่ีกรรมการแจ้ง 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง   รับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง   เสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมคิด ศรีมูล  ร่างแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
ประธานกรรมการ ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายไพบูลย์ ต๊ิบมา ตามท่ีประธานฯ มอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งรายละเอียดของร่างแผนการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ  พัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ให้ท่ีประชุมทราบ  
             ซึ่งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ และขอใหค้ณะกรรมการดูร่างแผนพัฒนาบุคลากร   
                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ไปพร้อม ๆ กัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

บทที่  1  :  หลักการและเหตุผล       
 -  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร    
-  ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง    
-  อัตราก าลังท่ีมีอยู่จริง        
บทที่  2  :  วัตถุประสงค์ 
-  วัตถุประสงค์การพัฒนา        
บทที่  3  :  กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
-  กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร    
บทที่  4  :  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

      -  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์     
บทที่  5  :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

      -  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563  
บทที่ 6  :  หลักสูตรการพัฒนา 
-   หลักสูตรการพัฒนา         

      -   แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  
บทที่ 7  :  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
-   งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา       
บทที่ 8 :   การติดตามและประเมินผล 
-   การติดตามและประเมินผล    
     

นายสมคิด ศรีมูล  ตามท่ีผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนการพัฒนาบุคลากร  
ประธานกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น มคีณะกรรมการ 

ท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม 



- ๕ - 
 

นายสมคิด ศรีมูล  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาบุคลากร    
ประธานกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓    
    เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ 

ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
    

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

 
 

นายสมคิด ศรีมูล  มีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานกรรมการ   
 

ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม 
 

นายสมคิด ศรีมูล  เมื่อไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม ขอปิดประชุม 
ประธานกรรมการ) 
 

ปิดประชุม  เวลา   ๑๒.๐๐  น.  
 
 
                                                     (ลงช่ือ)                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นายไพบูลย์  ต๊ิบมา) 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

                                                        (ลงช่ือ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสมคิด  ศรีมูล) 
                       ประธานกรรมการ 


