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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  

(พ.ศ. 2564 - 2566) 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 



คำนำ 
 

  ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ ไปสู่
เป้าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มี  
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ระบบราชการมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถบริหาร
ประเทศ ให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ การพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการ
มีบุคลากรที่  มีคุณภาพสูงและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นโยบายในการพัฒนาข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงกลาย
มาเป็นการพัฒนา ข้าราชการให้เป็นผู้รู้รอบ รู้สึก เพ่ือเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จ ขององค์กร เช่นเดียวกับ
ภาคราชการส่วนท้องถิ่น  การกระจายอำนาจและการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ ส่วนท้องถิ่น               
มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้คล่องตัวมากขึ้น โดยมีข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะสนับสนุนให้
เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปใน
ลักษณะต่างคนต่างพัฒนา ยังขาด การบูรณาการและการหล่อหลอมค่านิยม องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
พึงประสงค์ในภาพรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ซึ่งใช้แนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการมาตรฐาน
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพพนักงานในหน่วยงานให้เป็นบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต้ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างให้พนักงานใน
หน่วยงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน 
         
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



สารบัญ 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6)  
๑ ๒. แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล   
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา และวิธีการพัฒนา   
ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการ   
ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา   
ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 

 
๑. หลักการและเหตุผล  
 ๑. บ่มเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาและ 

พนักงานจ้างเป็น มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด  
  2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม 
อันจะทำให้การปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง    
๕ ด้าน ได้แก่  

 ๒.๑ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยทั่วไป  
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ เป็นต้น  

 ๒.๒ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ในการ 
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง  

 ๒.๓ ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ ประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมองหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

 ๒.๔ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน  
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น  
  ๒.๕ ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ  
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  จึงได้จัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร      
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน บุคคลของผู้บริหารอีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
           ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตามีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้าน 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในพื้นท่ี  
 

 ๓. พันธกิจ  
 เสริมสร้างพัฒนาข้าราชการและพนักงานจ้างทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการ 

บริหารงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
 

 
 

๔. เป้าประสงค์… 
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๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาอัน 

ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน โดย สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความจำเป็นใน
การปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต เพ่ือให้ได้ปริมาณงานที่ได้ดำเนินการของแต่
ละตำแหน่งงาน ร้อยละ ๑๐๐  

 ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทุกคน ที่ได้เข้า 
รับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถหาความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อย่างเป็น มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  
 ๕.๑ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ในบริบท 

ของประเทศในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งใน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ภาครัฐของไทยต้องมีการ ปรับตัวเพ่ือให้ก้าวทันสมาชิก
ประเทศ ในภูมิภาคเดียวกัน และเพ่ือการปฏิสัมพันธ์กันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย  ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ซึ่งมีแนวยุทธศาสตร์และนโยบายในการบูรณาการการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้กำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์
ไว้ ๔ ประเด็น ดังนี้  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก  
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดคามเหลื่อมล้า (Inclusive Growth)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ๒ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ 

(Internal Process)  
          
เป้าหมายของการยกระดับขีดความสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ๓ ประเด็น 
๑. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
๒. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
๓. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรภาครัฐท่ีมุ่งหวัง  
๑. มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการทำงาน ดังนี้  
 ๑.๑ มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการทำงานแบบบูรณาการโดยทำงานทั้งเชิงรุก และเชิงรับ  

โดยจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมของหน่วยงาน รักษาสมดุล รักษาประโยชน์ของภูมิภาค  
   
 

๑.๒ ทำงานเป็นทีม… 
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๑.๒ ทำงานเป็นทีม เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือติดตาม 
สถานการณ์ของหน่วยงานตลอดเวลา  

 ๑.๓ มีความรู้เชิงลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบัติ รู้เขา รู้เรา ในประชาคมอาเซียน รวมไปถึง สิ่งที ่
ควรทำ ไม่ควรทำในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน รู้ในแง่ยุทธศาสตร์องค์กร ผลกระทบจากนโยบายที่ 
เกี่ยวข้องกับอาเซียน และรู้ทักษะต่างๆ เช่น การเจรจา การประชุมต่างๆ และมีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 
ทำงาน เข้าใจและปรับใช้วิธีการทำงาน ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค 
 

๒. มีความเป็นนานาชาติ (International)  
 ๒.๑ มีความเป็นกว้างทางความคิด คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ ตัวอย่างคือ การเห็น  

ประโยชน์ จากการเปิดการค้าเสรี รู้หลักสากลนิยมมากพอที่จะสามารถสร้างสมดุล ระหว่างผลประโยชน์ของ  
ประเทศ 

 ๒.๒ มีความคิดเชิงบวก เห็นประโยชน์ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน สร้างสมดุล ในการ 
รกัษาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก และประเทศมหาอำนาจ เคารพในความแตกต่าง และความ หลากหลาย
ของประชาคม 

 ๒.๓ มีทักษะในการทำงานในบริบทสากล พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษและภาษา ประเทศ 
เพ่ือนบ้าน เข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับประเทศสมาชิก มีความยืดหยุ่นในผลประโยชน์ ของ 
ประเทศ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

๓. มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator)  
 ๓.๑ มีภาวะผู้นำเชิงรุก มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการนำภาคส่วนอื่นๆของสังคม ตระหนักและ 

เข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขัน 

 ๓.๒ การบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานในการให้บริการในระดับมาตรฐานสู่สากล โปร่งใส ลด 
อุปสรรค เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้รับริการ     
 

๔. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
 ๔.๑ มีการตื่นตัวในการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและในเชิงลึก   
 ๔.๒ สามารถคิด ริเริ่ม และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ   

4.3 ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและสามารถทำให้ผู้อ่ืนเข้าใจในการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น  
เพ่ือหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได้ 

ในการพัฒนาและยกขีดระดับสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่เป้าหมายตาม ที่ได้กำหนดไว้นั้น  
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานของภาครัฐที่  จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นการดำเนินการ ใน ๒ มิติ คือ (๑) มิติเชิงปริมาณ ได้แก่ การ
พัฒนา และยกระดับขีดสมรรถนะในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรภาครัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
ภายในปี ๒๕๕๘ และ (๒) มิติ เชิงคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความ
พร้อมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่ งเน้นให้มีคุณลักษณะของ
การ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นมืออาชีพ ความเป็นนานาชาติและความเป็นผู้สนับสนุน  ภาคส่วน
ต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

 
 5.2 แนวทาง… 
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5.2 แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ  
1. การบริหารงานภาครัฐที่ประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วยการมีผู้นำที่มีสมรรถนะสูง มีผู้ 

ปฏิบัติ งานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการที่ดี  
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องมีการจำแนกกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายการ 

พัฒนา ทีช่ัดเจน  
3. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้อง เกิดความคุ้มค่าและตรงตามภารกิจของรัฐและความ 

ต้องการ ของผู้ได้รับการพัฒนา  
๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ใน 

บริบทของอาเซียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
 
  ๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐ในการเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสร้างกลุ่มผู้นำ 
และองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม  
  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  
  กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  

       
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ  

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในรูปแบบต่างๆ  
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตสำนึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท  
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ ข้าราชการ  

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สำรวจ ให้คำปรึกษาแนะนำและ ๔ ข้อมูลข่าวสาร 

ด้านธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างอย่างเข้มแข็ง  
 กลยุทธ์ที่ ๒.๕ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน  

และสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล  

  กลยุทธ์ที่ ๓.๒…  
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กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ  
 กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน       

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และกฎระเบียบ 

ที่เก่ียวข้อง  
 กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและ การติดตาม 

สถานการณ์การทำงานของพนักงานส่วนตำบล 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้าง    

ธรรมาภิบาล ตาม มติ ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  
๕.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

เมืองเตา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร  
  ๑.๒ แผนงานจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วย งานต่างๆ  

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
  ๑.๓ แผนงานพัฒนาบุคลากร                        
  ๑.๔ แผนงานด้านพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน  

ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน  
  ๑.๕ แผนงานพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 ๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็น  

(หลักสูตรกลาง)              
 ๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓… 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา  
 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรแผนงานสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้สถานที่ทำงาน 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๓๐ – ๔๕ ปี  
3. เป็นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําให้การทํางาน 
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง กับการทุจริต 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัว 
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

 

๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  
๒. ทํางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก  
๓. บุคลากรมีภาระหนี้สิน  
๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คํานึงถึงกฎระเบียบ 
ของราชการ 

 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี มีความใกล้ชิด
คุ้นเคย ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานได้ง่าย 

๒. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่ในเขต  อบต. ทำให้รู้สภาพ
พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

๓. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพ่ิมข้ึน  

๔. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทศตนได้
ตลอดเวลา 

 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  ระดับความรู้ยังไม่เพียงพอต่อความยุ่งยากของงาน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
๕.  มีงานฝากจากหน่วยงานอื่นค่อนข้างเยอะ 
๖. รายได้/เงินเดือนยังน้อย ไม่เพียงพอต่อชีวิตประจำวัน 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์… 
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมีบุคลากร

ไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

๖. สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สำหรับใช้อ้างอิงและ
ปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    

ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ 
เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก
มักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงาน
ได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ 
จำนวนประชากร และภารกิจ     

 
 

 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม 

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based management) 
และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง 
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ำเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่ เกิดขึ้นโดยมีการทำ cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดทำเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับ
องค์กร (Organization scorecards) 

ความต้องการ... 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานตำบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนตำบลมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the organization 
desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies  
and strategies to all employees) 

5. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain  

ethical policies and socially responsible behavior) 
6. พนักงานส่วนตำบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness)  

ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ 
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
 

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเห็นสมควร 

ให้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ 

งบประมาณ ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสาย
งานที่ดำรงอยู่ ตามกรอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี 

๒) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาต้องได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถใน หลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งหรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 
 

๓) วิธีการพัฒนา… 
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 ๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเป็นหน่วยดำเนินการเอง หรือ 
ดำเนินการ ร่วมกับ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็
ได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้ 

   (๑) การปฐมนิเทศ 
   (๒) การฝึกอบรม  
   (๓) การศึกษาหรือดูงาน  
   (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
   (๕) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

๔) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ต้องจัดสรร 
งบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคำนึงถึง  
ความประหยัดคุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

  ๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร   
  ๒) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า 

ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได ้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  

  ๓) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน       
ด้านความรู้และ ทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
 

การดำเนินการพัฒนา 
๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่ 

เป็นประโยชน์ ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
นำข้อมูลเหล่านั้น มาพิจารณากำหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือก กลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการ พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมเช่น การให้ความรู้การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น 

๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา     
โดยเลือกแนว ทางการ พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบ
กับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด… 
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 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  
 แผนภาพแสดงข้ันตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร  
 ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน  
 ๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น  
 ๑.๓ กำหนดประเภทของความจำเป็น  
  ๑. การเตรียมการและการวางแผน การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน ดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น  
  - การปฐมนิเทศ  
  - การสอนงาน การให้คำปรึกษา 
  - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ 
  - การฝึกอบรม  
  - การดูงาน 
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา      
  ๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ  
  จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จ ความรู้ 

ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน  
  ๓. การติดตามและประเมินผล  
   การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทำแผนการ 

พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดมหาสารคาม        
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  

  ๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ
พัฒนา เมื่อผ่าน การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
   ๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวความคิด…. 
 



กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 

องค์ประกอบ ๑ องค์ประกอบ ๒ องค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบ ๕ 

๑. ทรัพยากรที่ใช้ (Input) ๒. กิจกรรม (Process) ๓. ผลผลิต (Output) 4. ผลลัพธ์ (Outcome) ๕. ผลลัพธ์สุดท้าย 

๑.๑ บุคลากรที่รับ ผิดชอบด้าน
ต่างๆ (Man) 

๒.๑ พัฒนาสมรรถนะจำเป็นพ้ืนฐาน 
(Intrinsic Competency) 

๓.๑ บุคลากรเก่งคิด 
(รู้วิธีคิดคิดเป็นมีจิตสานึกที่ดี  
และมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)                                

4.1 บุคลากรมีจิตสำนึกพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องมีสมรรถนะที่สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ อบต.เมืองเตาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะที่สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของ อบต.เมืองเตา 

๕.๑ ประชาชนเชื่ อมั่ นและ 
ศรัทธาในการบริหารงาน                         

๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม       
ต่างๆ (Budget)      

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์
(StrategyOriented Competency) 

๓.๒ บุคลากรเก่งคน  
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอ่ืนรู้วิธี
ทางานและอยู่ ร่วมกับคนอ่ืน 
อย่างมีความสุขและมุ่งมั่น ที่จะ
รักคนอื่นรักองค์กร)                                                                                

 ๕.๒ ได้รับความร่วมมือในการ 
บริหารงานจากประชาชน 

๑.๓ เวลาที่ใช้เพ่ือดำเนินกิจกรรม    
ต่างๆ (Time)     

๒.๓ พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลัก
หน่วยงาน การบริหารและปฏิบัติงาน   
(Routine-Oriented  Competency)  

๓.๓ บุคลากรเก่งงาน 
(มีความรู้และทักษะในได้อย่างมี
ประสิทธิผล)                                                     

 ๕.๓ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.๔ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้    
(InnovationandTechnology)         

๒.๔ พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน 
(Inside-Out Approach) 
มากกว่าวิธีเริ่มจากภายนอก 
(Outside-In Approach) 

   

 
องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors)   องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 

          



ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิต  
 
แผนงาน/โครงการ      ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน     รายละเอียดโครงการ 

๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร-การ 
ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการและยุทธศาสตร์กำลังคน  
อบต.เมืองเตา 
 
๑.๒ แผนงานจัดทำระบบแผนและ ประสาน
การพัฒนาระบบราชการ กองงานต่างๆ ใน
สังกัด อบต.เมืองเตา 
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน สังกัด  
 
 
 
 
- การหาความจำเป็น(Training Need) ในการ
พัฒนาบุคลากร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผล
การดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ  
 
 
 
 
 
 
- การประชุมประสานแผนพัฒนา บุคลากร 
 
 

 
 
 
 
- กองงาน/ส่วนราชการใน 
อบต.เมืองเตาสามารถจัด     
ทำแผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกดั ปีงบประมาณ 
2564– ๒๕๖6 
 
 
- ทุกกองงาน/หน่วยงานมีการ
หา ความจำเป็น(Training 
Need) และ มีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการหาความ จำเป็นใน
การพัฒนาบุคลกรในสังกัด เพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ 
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
- มีแผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณของทุก
กองงาน/หน่วยงาน 

 
 
 
 
- กองงาน/ส่วนราชการสังกัด 
อบต.เมืองเตาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด 
 
 
 
 
 
- ทุกกองงานจัดให้มีการหาความ 
จำเป็นเบื้องต้น (Training Need) ใน
การพัฒนาบุคลากรและใช้เป็น ข้อมูลใน
การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลการใน
สังกัด 
 
 
 
 
 - จัดประชุมกองงาน/หน่วยงานจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  
๒๕64 – ๒๕๖6 
 
 
 
 



  
 

แผนงาน/โครงการ      ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน     รายละเอียดโครงการ 
- การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร        
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
 
 
 
 
๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงาน บุคลากร  
- การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ภายในสังกัด 
 
 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัด  
 
 
 
 
 
- การดำเนินการทางวินัย  
 
 
 
 
- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร ในสังกัด  

- มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น 
ปัจจุบันครอบคลุมทุกกองงาน / 
หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.เมืองเตา 
 
 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงาน
ในสังกัดทุกระดับ 
 
 
- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
  
- มีการดำเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
 - มีการสรรหาและเลือกสรร 
บุคลากรในสังกัดให้ครบทุก
อัตราตำแหน่งงานที่ว่าง 

- ทุกกองงาน/หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
บุคลากรในสังกัด ให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถนำมาปรับใช้ได้
ทันที 
 
 
- ทุกกองงานจัดทาข้อมูลบุคลากร      
ในสังกัดให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ 
สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที 
 
 -เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการทุกระดับ
ในสังกัดและให้ข้อคิดเห็นประกอบการ
แต่งตั้งข้าราชการระดับ 
หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 
- นายก อบต. สามารถดำเนินการทาง  
วินัยสำหรับข้าราชการท้องถิ่น และ 
บุคลกรในสังกัด 
 
  
- ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
บุคลากรในสังกัดให้ครบทุกอัตรา  
ตำแหน่งงานที่ว่าง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แผนงาน/โครงการ      ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน     รายละเอียดโครงการ 
 
๑.๔ แผนงานด้านพัฒนาบุคลากร โดย
การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 
- การจัดทำทะเบียนข้อมูลข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 
 
- โครงการพัฒนาบุคลการโดย การศึกษาต่อ 
 
 
- โครงการพัฒนาบุคลกรโดยการศึกษาดูงาน/
ฝึกอบรมกับหน่วยงาน 
 
 
๑.๕ แผนงานพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- มีการจัดทำทะเบียนข้อมูล 
ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
- มีข้าราชการ/บุคลาการใน
สังกดัศึกษาต่อ 
 
 
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ 
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน 
ประเทศ  
 
- พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
มีคุณธรรมจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
- มีการจัดทำข้อมูลข้าราชการ ศึกษาต่อ 
เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้
บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้ความ 
สามารถ (Put the Right man on the 
Right job) นำไปสู่การจัดตั้งธนาคาร
สมอง (Think Tank) 
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
สนับสนุน การศึกษาต่อให้แก่ข้าราชการ
ในสังกัดได้ศึกษาต่อ 
 
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานในประเทศ 
 
 
- จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่ง 
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ      ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน     รายละเอียดโครงการ 
 
๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากร ตามความ
จำเป็น (หลักสูตรกลาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลกรใน สังกัด
หน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร เฉพาะด้าน)  
 
 
 

 
- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การใหค้วามรู้ในลักษณะของ
การจัดหลักสูตรต่างๆ แก่
ข้าราชการและ บุคลากร  
ในสังกัด ตามความจำเป็น และ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน โดย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จัดทำเป็นหลักสูตร
กลาง 
 
- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ 
ความรู้ในลักษณะของการจัด 
หลักสูตรต่างๆ โดย จัดทำเป็น 
หลักสูตรเฉพาะด้าน   เช่น  
ด้านการพัฒนาชุมชน 
ด้านสาธารณสุข  
ด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จัดทำหลักสูตรกลาง เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนและบุลากรในสังกัด  
กองงาน/หน่วยงานต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ 
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา 
บุคลากรในสังกัดเป็นการเพ่ิมและ 
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่ 
บุคลากรในสังกัด 
 

 
 
 
 



  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
แผนงาน/โครงการ      ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน     รายละเอียดโครงการ 

๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์และ การพัฒนากำลังคน 
 
 
 
 ๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือใน
การพัฒนากาลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด  
 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
 
 
 
 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา   และ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน  
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการจัดทำแผนการจัดการ 
ความรู้เพ่ือสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดทำโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
 
 
 
 
- มีการจัดทำโครงการความ
ร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและ หน่วยงาน
ภายนอก   

- จัดให้มีคณะทำงานจัดทำระบบการ
บริหารความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด            
ปี ๒๕64 – ๒๕๖6 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่เป็นการ
แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา 
บุคลกรระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ 
 
 
- จัดให้มีการจัดทำโครงการความรว่ม  
มือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก เพ่ือเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้กำหนดโครงการสร้างการบริหารจัดการ และแนวทาง 

การติดตามประเมิน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้  

 
การบริหารจัดการ  
 การบริหารจัดการและติดตามผลการทางานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาดังนี้  
 ๑. ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ทำหน้าทีว่ิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการทำงานต่อคณะกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาโดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
 (CEO)  
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา    คณะกรรมการพัฒนา  
  (CKO)                           ยุทธศาสตร์กำลังคน 
 
งานบริหารงานบุคคล 
 -สำนักงานปลัด 
 -กองคลัง 
 -กองช่าง 
 -กองการศึกษา 
 -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -กองสวัสดิการสังคม 
 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -กองส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รูปที่แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
     
      สายการบังคับบัญชาโดยตรง 
                                                การประสานงาน  
     Flow ของการรายงาน 
 
๑. ให้คณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนรายงานผลการทำงาน ต่อ 

คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาและผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นประจำ ทุก ๓ เดือน 

๒. เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
ดำเนินการไปตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงต้องดำเนินการต่อไป 

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล 
เมอืงเตา  ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและประสานงาน 

  ๔. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจยอมรับและ  
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 
การติดตามประเมินผล 
 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้  

๑. กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินการตาม 
แผนแม่บทฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาโดยกำหนดตัวชี้วัดเป็น ๑ ระดับ ดังนี้ 

  - ตัวชี้วัดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา (Output) 

   - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสำเร็จและผลกระทบของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
ส่วนที่ 1 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ข้อ 258 - 295 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดย
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้อง
ใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้ บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระทำได้โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล    (ก.อบต.จังหวัด) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.
อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.
จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด   หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง 
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา    
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ปัจจุบัน… 



  
 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
นำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จึงได้หาความจำเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหน่ง ตามที่กำหนดในส่วนราชการ          
ตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดทั้งความจำเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร และค้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้สถานที่ทำงาน 
๒.  มีอายุเฉลี่ย ๓๐ – ๔๕ ป ี
3. เป็นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําให้การทํางาน 
 ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง กับการทุจริต 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัว 
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

 

๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  
๒. ทํางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก  
๓. บุคลากรมีภาระหนี้สิน  
๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คํานึงถึงกฎระเบียบ 
ของราชการ 

 
 
 

โอกาส… 



  
 

 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๕. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี มีความใกล้ชิด
คุ้นเคย ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานได้ง่าย 

๖. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่ในเขต  อบต. ทำให้รู้สภาพ
พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

๗. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพ่ิมข้ึน  

๘. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทศตนได้
ตลอดเวลา 

 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  ระดับความรู้ยังไม่เพียงพอต่อความยุ่งยากของงาน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
๕.  มีงานฝากจากหน่วยงานอื่นค่อนข้างเยอะ 
๖. รายได้/เงินเดือนยังน้อย ไม่เพียงพอต่อชีวิตประจำวัน 

 
 

 
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๗. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๘. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
๙. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
10. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
11. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
12. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๗.  ขาดความกระตือรือร้น 
๘.  มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 
๙.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
10. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  
11. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
12. สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สำหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    

ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๔. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ 
เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก
มักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๕. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงาน
ได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล       

๖. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ 
จำนวนประชากร และภารกิจ     

 
 

 

 ความต้องการ... 
 



  
 

 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
6. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
7. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
8. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 
9. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม 

วัตถุ ป ระส งค์  (Objective) ที่ ว างไว้  โดยมี ก ารบ ริห ารงานแบบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤท ธิ์  (result based 
management) และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

10. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง 
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ำเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทำ   cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดทำเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับ
องค์กร (Organization scorecards) 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานตำบลในการพัฒนาบุคลากร 
7. พนักงานส่วนตำบลมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน 
9. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

อ ง ค์ ก ร  (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 

10. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies  
and strategies to all employees) 

11. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping  
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

12. พนักงานส่วนตำบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
4. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness)      

ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน 

5. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 

6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ 
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์... 
 



  
 

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จะเป็นการพัฒนาโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด  โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ        
มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ที่จะปรับปรุงจึงเป็น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
คณะกรรมการ... 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 

รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

น 

ทำงานตามคำสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 

ประเมินผล 



  
 

 
 

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จะมี 
ความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถความชำนาญการในหน้าที่  โปร่งใสตรวจสอบได้ และ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์… 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



  
 

ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง 

ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่
ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. กำหนด 

1.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
1.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ 

บัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

1.6 เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความสามารถในการ 
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
2.1 พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลเข้าใจแบบแผน 

ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ 

ของส่วนรวม 
2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน 
2.5 เพ่ือให้การประสานการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
2.6 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อ

รองรับภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดมหาสารคาม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

-สำนักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-กองส่งเสริมการเกษตร 

 
กำหนด... 



  
 

กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่งและระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ เหตุผล 
และความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อำนาจ แก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น 
มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการความช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด หรือรองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  ในด้านใด หรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิม  มีอะไรบ้าง ที่มีปริมาณ
งาน เพ่ิมขึ้นจนเกินกว่าอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพ่ิมโครงการหรือมี
การเพ่ิมหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

กำลังเดิม 

กรอบอัตรากำลังใหม่ เพิ่ม / ลด  
หมายเหตุ  

2564 
 

2565 
 

2566 
 

2564 
 

2565 
 

2566 

นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต) บริหารระดับกลาง 1 1 1 1 - - -  
นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด) บริหารระดับต้น 1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด   
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 1 1 1 1 - - -  
นักจัดการงานทั่วไปทั่วไป ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  1 1 1 1 - - -   
นิติกร ปฏิบัติการ  1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป   
ภารโรง 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  
พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
คนครัว 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

กองคลัง   
นักบริหารงานคลัง (ผอ.กองคลัง) อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 1 1 1 1 - - -  

ฝ่ายบัญชี         
หัวหน้าฝ่ายบญัชี(นักบริหารงานคลัง)อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 1 1 1 1 - -  - ว่างเดิม 
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ-ชำนาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ  1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  



  
 

 
 
 
 

 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

กำลังเดิม 

กรอบอัตรากำลังใหม่ เพิ่ม / ลด  
หมายเหตุ  

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2561 
 

2562 
 

2563 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง   

นักบริหารงานชา่ง (ผอ.กองช่าง) อำนวยการท้องถิ่นระดับตน้ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นายช่างโยธา ชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา)                
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
คร ู 7 7 7 7 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 6 6 6 6 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3 3 3 3 - - - ว่างเดิม 

กองสวัสดิการสังคม   
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผอ.กองสวัสดิการสังคม)
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  

กองส่งเสริมการเกษตร   
นักบริหารงานการเกษตร (ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร)
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 

1 1 1 1 - - -  

งานตรวจสอบภายใน   
นักวิชาการตรวจภายใน ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
 55 - - - - - -  



  
 

ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้
ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่ วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป            
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง      

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบั ติงานอย่างมี
ความสุข 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 

ส่วนที่ 4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
 

1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นหน่วยดำเนินการเอง หรืออาจดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดำเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจำเป็น    
และเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะดำเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน      
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  

3. การศึกษาดูงาน อาจดำเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 
การประชุม... 



  
 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดำเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดร้อยเอ็ดหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้คำปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
        

๒. แนวทางการดำเนินการ 
การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลเมืองเตา นอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง 
                   ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 
                   ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนตำบลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็นผู้ดำเนินการ 
 

๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 

 
4. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ 

ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

 ๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

  การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน การให้คำปรึกษา 

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

 -  ฯลฯ 

 ๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความสำเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

 ๓. การติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุง 



  
 

 

เอกสารต่อ  อยู่ในไฟล์งาน 
แผนพัฒนาบุคลากร ส่วนที่ 5 - 6 
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