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องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี



 
 

ค าน า 
 

การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ นั้น              
ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ โดยได้
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากร แต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด ้านการบร ิหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ              
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ต่อไป 
  
 
             

  คณะผู้จัดท า 
        องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
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บทที่ ๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์               
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕            
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๕๘-๒๙๕  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนา              
ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบ             
แบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี            
โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนา 
ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือ              
การพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล                
ที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็น                  
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้ บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และ                
อาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ 
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ ก าหนด                 
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จึงได้หาความจ าเป็น   
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนด  ใน
ส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง              
ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม    จึงจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขึ้น 
 



2 
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ   

อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ประเภทสามัญ) 
 
 
 

 
 
  
               
          
 
 
 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (1) 

 ส านักงานปลัด 
- หวัหน้าส านักปลัด  
  (นักบริหารงานทั่วไป)  ระดับต้น (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก (1) 
- นิติกร ปก/ชก (1) 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก  (1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
   ปง/ชง. (วา่ง) (1) 
- ครู  คศ.1 (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทกัษะ) ((2)  (ว่าง 1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง 2)  
-พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มทีกัษะ) (2) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผูม้ีทักษะ) (1) 
ก าหนดเพิ่ม 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-ภารโรง (1)        -คนสวน  (1)     
-คนงาน  (1)         -คนงานประจ ารถขยะ (3) 
-ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  (2)  (วา่ง 1) 
-คนงาน  (1)  ก าหนดเพิ่ม      

กองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)  
  ระดับต้น  (วา่ง) (1) 
- เจ้าพนกังานพัสด ุ ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชีปง./ชง.(ว่าง) (1) 

ลูกจ้างประจ า 
-นักวิชาการเงินและบัญช ี(1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงาน  (1)  ก าหนดเพิ่ม      

 

กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานชา่ง) 
  ระดับต้น  (1) 
- นายช่างโยธา  ชง. (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ  (1) 
- ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ผู้มีทกัษะ) (3) ก าหนดเพิ่ม 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงาน (3)  (วา่ง 2)   
 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

กองสวัสดิการสังคม 
- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น (1)  

- นักพัฒนาชุมชน  ปก./ชก. (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 

-คนงาน  (1)        
-คนงาน  (2)  ก าหนดเพิ่ม      

 
 



33 
โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี (ประเภทสามัญ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                  
 
 

-  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      ปง/ชง. (1)  (ว่าง)    
- พนักงานจ้างตามภารกิจ      -ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) (ว่าง)     -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) (ว่าง) 
- พนักงานจ้างทั่วไป             -ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)  (1) (ว่าง)           

หมายเหตุ   
-  (ขอก าหนดเพ่ิม)   พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (1) 
-  (ขอก าหนดเพ่ิม)   พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (1) 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป คศ.1 ครูผู้ช่วย รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวนปจัจุบัน - - - 1 - - 4 - - - - 1 - 1 - 7 -  3 7 
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งานบริหารทั่วไป  
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก  (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง.(1) 
- ครู  คศ.1 (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
  

พนักงานจ้างท่ัวไป 
-ภารโรง (1) 
-คนสวน (1) 
-คนงาน (2) 
-คนงานประจ ารถขยะ (3) 
ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (1) 
 

งานบริหารงานบุคคล 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก 
(1) 

 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ปก/ชก (1) 
 
 

 
 

งานกฎหมายและคดี 
- นิติกร ปก/ชก  (1) 
   

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย    
   ปง/ชง. (ว่าง) (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (2) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (ทักษะ) (1) 
 
 

 



4 
 

โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ประเภทสามัญ) 

 
        

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
    

- ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) (วา่ง)   
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชีปง./ชง.  (1) (ว่าง) 

 

 
หมายเหตุ   

- (ขอก าหนดเพ่ิม)   พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (1) 
 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวนปจัจุบัน - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 2 - 

งานการเงิน 
-ลูกจ้างประจ า 
-นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (1) 
 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
 

งานบัญชี 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปง./
ชง. (ว่าง) (1) 

 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ  ชง.(1) 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

(ว่าง) 
 

 



 
โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ประเภทสามัญ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       - พนักงานจ้างทั่วไป           - คนงาน  (2) (ว่าง) 
 
 
 
 
 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวนปจัจุบัน - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 - 2 3 

หมายเหตุ 
 - (ขอก าหนดเพิ่ม)  พนักงานจ้างภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ทักษะ) (3) 
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งานก่อสร้าง 
-นายช่างโยธา ชง. (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
-ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ทักษะ) (3) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงาน (3)    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานผังเมือง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

งานประสานสาธารณูปโภค 
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ประเภทสามัญ) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
หมายเหตุ 

-  (ขอก าหนดเพ่ิม)  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (2)

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวนปจัจุบัน - - - 1 - - 1 - - - - 1 - 2 - - 1 

6 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- -นักพัฒนาชุมชน ปก. (1) 

พนกังานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (3)  
 

 
 
 

งานศูนย์เยาวชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ทางสังคม 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 ระดับต้น (1) 
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บทที่ ๒ 

๑. วัตถุประสงค ์
 ๑.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ได้เรียนรู้แบบแผน                     

ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตน                
เป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

        ๑.๒  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 ๑.๓  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

 ๑.๔  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๕  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา          
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 ๑.๖  เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
 ๒.๑  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจ

แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด

ประโยชน์ของส่วนรวม 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับ               

ที่สูงขึ้น 
 ๒.๕ เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
 ๒.๖ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทท่ี 3 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กร              
มีจุดมุ่งหมาย ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร     
มีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผล
ครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบนั้น ต้องเป็น
การจัดท ายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์    
การพัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่าน
ทางบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการ
ปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความ
เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยง
เฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ      
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แนวนโยบายของจังหวัด  อ าเภอและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ) นั้น   
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์  ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื ่อได้
ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงด าเนินการ
ก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่อง              
ของ “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 ซึ่งให้ได้มา              
ซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผล            
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากร
ได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ  ความพยายามในการ
ด าเนินการพัฒนาผ่าน การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดี
ในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี                
ขององค์กรอ่ืนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า  
องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง          
ดังนั้น การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลา
และลดการด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขัน   

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 าการเชื่อมโยง             
กับยุทธศาสตร์หลักของ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ แล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง               
เพ่ือคัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุง
แล้ว มาก าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์
หรือผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา   
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น            
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพ่ือ 



10 
องค์กรจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
   ๑.๑  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร  
   ๑.๒  แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ 
          หน่วยงานต่างๆในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
   ๑.๓  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
   ๑.๔  แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
      (หลักสูตรกลาง) 
๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
      (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 
๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ก าลังคน 
๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 
ความต้องการ/คาดหวังของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

ก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กรช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่
ความส าเร็จ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์  ที่วางไว้ 
โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหาร ในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตัวบุคคล  ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม 
พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

และพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่ งได้แก่              

การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sterngths : S) 

1. มีการท างานเป็นทีม มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจที่จะให้บริการประชาชน 
3. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
4. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการท างานเนื่องจากมีอัตราว่างตามกรอบอัตราก าลังและ

ได้ด าเนินการสรรหาแต่ไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน 
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๒. พนักงานส่วนต าบลบางส่วนต้องรับผิดชอบงานหลายด้านเนื่องจากมีอัตราว่างตามกรอบ
อัตราก าลังท าให้เกิดภาวะงานล้นคน 

๓. ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกราบมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วขึ้นสามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีอัตราว่าง จ านวน 4 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มี

ความส าคัญ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติไม่มีความรู้เฉพาะด้าน จึงอาจท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ 

2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
4. งบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอ จึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่า

การพัฒนาคน 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ใหม ่
และจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกร              
ในความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  พัฒนาการท างานให้ทันสมัย ” 
ยึดม่ันธรรมาภิบาล  

              หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ   
ภาคธุรกิจ  เอกชนและภาคประชาชน  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  
ตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม  ( The  Rule  of  Law ) 
หลักนิติธรรม หมายถึง  การปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการ 

ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ  หรืออ านาจของตัวบุคคล  จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และ
ความยุติธรรม  รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย 

2. หลักคุณธรรม  ( Morality ) 
หลักคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

ไปพร้อมกันเพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริต  
เป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส  ( Accountability ) 
หลักความโปร่งใส  หมายถึง  ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย  ตรงข้ามหรือเกือบ 

ตรงข้ามกับการทุจริต  คอร์รัปชั่น  โดยที่เรื่องทุจริต  คอร์รัปชั่นให้มีความหมายในเชิงลบ  และความน่า
สะพรึงกลัวแฝงอยู่  ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก  และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข  ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่ายและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน  
ในการนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส  จึงขออัญเชิญ พระราชกระแสรับสั่งในองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  ได้แก่  ผู้ที่มีความ 
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สุจริตและบริสุทธิ์ใจ  แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากว่าผู้ที่มีความรู้มาก  แต่ไม่มี
ความสุจริต  ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

4. หลักการมีส่วนร่วม  (  Participation ) 
หลักการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน 

ร่วมทางการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
และหรือคณะท างานโดยให้ข้อมูลความคิดเห็นแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 

5. หลักความรับผิดชอบ  ( Responsibility ) 
หลักความรับผิดชอบ  หมายถึง  การตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ  การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 

6. หลักความคุ้มค่า  (Cost-effectiveness or Economy ) 
หลักความคุ้มค่า  หมายถึง  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 

 ดังนั้น เงื่อนไขความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
และตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ที่  “การท างานด้วยใจ”    ซึ่งหมายความว่า   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล   สมาชิกและเจ้าหน้าที่   ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ท างานด้วยลักษณะที่ดีดังต่อไปนี้    ที่จะท าให้
การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลประสบความส าเร็จได้ คือ 
  1.  ผู้น าท้องถิ่นมีจิตใจตั้งมั่น ทุ่มเท เพ่ือแก้ไขปัญหา ความทุ่มเทตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญ ของการบริหารจัดการที่ดี   
  2.  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน    ซึ่งรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลใช้อยู่ 
คือการจัดท าเวที  “ประชาคม”   ให้ประชาคมเข้ามาร่วมจัดท าแผนพัฒนาต าบล    ถือเอาความเห็นความ
ต้องการของประชาคมเป็นหลัก 
  3.  ท างานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างเอาจริงเอาจัง ทั้งหลักคุณธรรม  นิติธรรม ท าถูกต้อง
ถูกกฎหมาย กฎระเบียบ หลักความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่องค์กรมีต่อประชาชนในท้องถิ่น หลักความ
โปร่งใส/ตรวจสอบได้  ไม่มีนอกมีใน  ไม่มีเปอร์เซ็นต์  พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่าย หลักการมีส่วนร่วม    
สร้างการมีส่วนร่วม    และให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และหลักประสิทธิภาพ    และประสิทธิผล 
ท างานอย่างประหยัด   คุ้มค่า   เกิดประโยชน์สูงสุดในการท ากิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  ซึ่งหมายความว่า    
องค์การบริหารส่วนต าบล   ได้ท างานอย่างถูกต้อง   ยุติธรรม   เสมอภาค  ถูกใจประชาชน  ซื่อสัตย์  สุจริต 
เปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมกับรับการตรวจสอบ  ประหยัด  เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

 4.  ประสานทรัพยากร    ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องท า
หน้าที่ประสานทั้งภายในและภายนอกชุมชน     เพื่อระดมความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ     ทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน    ภาคประชาชน    และภาคธุรกิจเอกชน   สร้างเป็นพลังสนับสนุน การท างาน เพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชน  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 

 5.  ความร่วมมือของชุมชน  ความมีเอกภาพของชุมชน   ด้วยส านึก    “รักท้องถิ่น”    และ
ความต้องการ   “ความส าเร็จร่วม”   ของชุมชน    ถือเป็นอีกเง่ือนไขน ามาสู่ความส าเร็จขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล    เพราะหากองค์การบริหารส่วนต าบล   ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้ว   ย่อมไม่สามารถ 
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ด าเนินการใด ๆ  ให้ส าเร็จได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติ  ตามกฎ   กติกา   ที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน   เพ่ือ
ความสงบสุขของส่วนรวม 

 6.  มีระบบสะท้อนความคิดเห็น  ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล แม้จะเรียกได้
ว่าใช้กระบวนวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน   และมีความร่วมมือของชุมชนแล้ว    ก็ยังไม่อาจประกัน
ความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นจะต้องมีระบบให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชน  ได้สะท้อนความคิดเห็น  มีระบบหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  หรือจัดเวทีองค์การบริหารส่วน
ต าบลสัญจรไปบริการและรับฟังความเห็น ความต้องการของชุมชน  แล้วหาทางขจัดปัดเป่าทุกข์ยากเดือดร้อน
เหล่านั้น   เพราะหากไม่มีการรับฟัง   ความคิดเห็น   ไม่สนใจในเรื่องราวความเดือดร้อน นาน ๆ เข้า   ชุมชน
ย่อมเบื่อหน่ายและปฏิเสธการน า  หรือไม่ใส่ใจการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งหมายความว่า  
องค์การบริหารส่วนต าบล  ย่อมขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  และขาดความร่วมมือจากประชาชนไป 

โดยปริยาย  ซึ่งเมื่อนั้นการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลย่อมไม่อาจก้าวเข้าสู่หลักธรรมาภิบาล
ได้อย่างครบถ้วน 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (R : Result Orientation) : ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิด
ผลดีต่อหน่วยงาน  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเหมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการ
ท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม และรักษาผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

  พัฒนาการท างานให้ทันสมัย (M : Modern)  : มีความทันสมัยโดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) 
มีทักษะ, เทคนิค, มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในองค์กร และสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
พันธกิจ 

- สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
- ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ   ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและ

เครือข่าย โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ             

ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
- ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติ             

ในกระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์

- บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
(Knowledge Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

- ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีมาตรฐานสามารถรองรับ
ภารกิจการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
- กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีความ

ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 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 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

 

ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

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

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนา 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 
 

3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อผู้บังคับ 
บัญชา 
 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคน 
ที่บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
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บทที่ 6 

หลักสูตรการพัฒนา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้ต้องพัฒนา                  
5  ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป         
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน             
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและ           
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ดังนั้น จึงให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร              
หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ได้
พิจารณาและให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล   พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ  เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง การบริหารและคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ประกอบด้วย  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. นักวิชาการศึกษา 
7. นิติกร 
8. ครู  
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. เจ้าพนักงานธุรการ 
11. พนักงานจ้าง 
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กองคลัง  
ประกอบด้วย 

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

กองช่าง 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
3. พนักงานจ้าง 

กองสวัสดิการสังคม 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นักพัฒนาชุมชน 
3. พนักงานจ้าง 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล            
สะแกราบ นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ เป็นผู้ด าเนินการ 
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                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปี งบประมาณ ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                       ๓.๒ ปี งบประมาณ ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                       ๓.๓ ปี งบประมาณ ๒๕66 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒665 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66 
                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม                 
ตามโครงการต่าง ๆ  
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บทท่ี 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                   
ซึ่งปรากฏดังนี้ 
  ๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักงานปลัด) งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 
บาท 

  ๔) แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 

  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

    

 2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักงานปลัด) งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 
บาท 

  ๔) แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 

  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
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3. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักงานปลัด) งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 
บาท 

  ๔) แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 

  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
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บทท่ี 8 
การติดตามและประเมินผล 

1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน             
ท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชา น าผลการประเมินไปพิจารณา ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ                              
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี             
โดย core  team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 

         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
 3.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 

4.  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
6.  หัวหน้าส านักงานปลัด            กรรมการ 
7. นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนต าบล  
ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง แล้วเสนอ
ผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบทราบ 

การติดตามและประเมินผล  เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน  ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้
ก าหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
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รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ           
ตามเป้าหมายทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์     
เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องการ  โดยแบ่งสมรรถนะเป็น  2 กลุ่ม  คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  
3. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  (Core Competency) 

  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกต าแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบต้องม ี    
ซึ่งจะเป็น Competency  ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์  พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายตลาด  ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นไดท้ั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไปและบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์  คุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์  สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์
ของสถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่นและท้าทาย 
       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน 
       1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2. สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรม             
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
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       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด 
 

รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
พิจารณาตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละ
ปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล                
สะแกราบ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและ
การถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจ            
บางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ    



 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

สิ้นสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาคผนวก 

 
 
 



  
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
ที่  208  /  2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
……………………………………………. 

  ตามประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม
และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนด 
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงให้ แต่งตั้งคณะกรรมการ   เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564–2566 ดังนี้ 
     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ  
   1.3  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล             กรรมการ 
   1.4  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
   1.5  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
   1.6  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ  
   1.7  นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ   

  2. คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
   2.1  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม 
จริยธรรม     
   2 . 2  จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร   ต ร ว จ ส อ บ    ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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   2.3 ด าเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ              
ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 
        

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที่   5  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 
 
                 (ลงชื่อ) 
                            (นายมนัส   รัตนบุญเกตุ) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ปีงบประมาณ 2564 -  2566 

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

               ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 269, 
270 และ 271 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  และใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง  และสามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ปีงบประมาณ 2564 - 
2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป  

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                        ประกาศ   ณ  วันที่  19  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)  
                                                                      (นายมนัส  รัตนบุญเกตุ) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ      
   

 


